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ELSŐ FEJEZET

Elindulok. Újabb utazásom célja és az ok,
ami miatt búcsút mondok hazámnak


Mint azt már életem beszámolójának első részében – az utolsó bekezdések egyikében – említettem, 1694-ben újból elhagytam York városát, ahol születtem, és ahová viszontagságos kalandjaim után visszatértem.
Hullba mentem, kedvenc kikötőmbe, ott felszálltam unokaöcsém hajójára, s amikor a dagály kivitte hajónkat a Humber révből, minden különösebb szívfájdalom nélkül intettem istenhozzádot a hulli partoknak, ahonnan gyerekként is, felnőttként is sokszor elnéztem a tengert.
Sajnos, fiaimat nem vihettem magammal, mert túl kicsik voltak, de elkísért utamra másik unokaöcsém, akit én neveltem, és aki, akárcsak a hajó kapitánya, a spanyolok elleni harcban elesett alezredes bátyámnak fia volt. Velem volt még a papagájom, amit annak idején a Szigetről hoztam magammal, és amelyet hűséges szolgám emlékére Pénteknek neveztem el. Ez a madár méltó arra, hogy emberként szeressem, így is volt, bár sokan – szülővárosom vallásos rajongói közül – megróttak emiatt.
Általában sok bajom volt a vallásos túlbuzgókkal, meg az ilyen-olyan királypárti hívőkkel. Mit tudtam én, aki majd három évtizedet töltöttem a Szigeten, és közel harmincöt évet távol a hazától, mit tudtam én, kinek van igaza: a dissentereknek, a presbiteriánusoknak, az anglikánoknak, a toryknak, a whigeknek vagy hát kiknek a sokaságból?! Voltak, akik úgy szidták Vilmost, az idegenből idecsöppent királyt, hogy előtte II. Jakabot sem jobban! Londont tűzvész pusztította, az országot még a tűzvész előtt a pestis; vérbírák járták a városokat, és vésztörvényszékek működtek mindenfelé, bitóra, kalodára, börtönre ítélve olyanokat is – mint hírlett –, akik semmiről nem tehettek!
Spionok, besúgók, kémek, feljelentők árasztották el az országot. Mondták, így volt ez már akkor is, amikor első utamra indultam, de hát akkor ilyesmivel nem sokat törődtem, fiatal voltam és kalandvágyé.
Annál inkább bosszantott, hogy hazatérésem után nem azt találtam Angliában, amit reméltem és amire vágytam: békés szülőföldet, nyugalmas otthont.
Hogy megmosolyogni való esettel kezdjem, nem tagadhatom el találkozásomat városunk seriffjével, a tiszteletre méltó Snowless úrral, aki egy napon poroszlót küldött hozzám, hogy jelenjek meg a színe előtt.
Megjelentem.
– Kegyelmed, Crusoe uram – kezdte a seriff, amikor eléje álltam –, jómódú ember, és úgy tudom, világlátott is.
– Úgy van, uram – mondtam –, világlátott vagyok. Egyébként tengerész és kereskedő, de ha kell, telepes és gyarmatalapító is! Mert ezt is megtettem, seriff uram, esküszöm!
Ez a kijelentésem megzavarta Snowless urat. Hosszasan töprengett, mielőtt szólt volna hozzám, de végül is szólnia kellett, hiszen hívatott.
– Kegyelmednek, Crusoe uram, van egy madara. Igaz? Mondtam, hogy van. Papagáj, a Szigetről hoztam. De miért kérdezi ezt York város nagyságos seriffje?
– Sokan hibáztatják, hogy emberként bánik a pogány madárral! Emberi szóra tanítja, istenhozzádot mond, sőt – szörnyűség, Crusoe uram! – olyasmit is rikácsol, hogy le a királyokkal! Igaz ez, Crusoe uram?
Bevallom, letagadtam madaramnak ilyesfajta erényeit. Végül a seriff azzal engedett el, hogy tüntessem el a papagájt, mert különben kénytelen lesz elkoboztatni, és York város főterén elégettetni, mint istentelen, felséggyalázó állatot.
Elfogott a keserűség. Úgy éreztem, hogy idegen vagyok a városomban, a hazámban. A papagájt kénytelen voltam kiadni egy tanyára, mert tudtam, hogy a seriff beváltja szavát, ha nem teljesítem parancsát. Kik voltak azok, akik igyekeztek belém kötni? Elsősorban az anglikán papok, akik nem jó szemmel nézték felbukkanásomat szülővárosomban. Azt mondták: aki pogányok között élt, az pogány is lett! A város hivatalnokai, akik egyebet se láttak naphosszat, mint egy kuckót a városházán, irigykedtek, hogy világot láttam. A kereskedők féltek, hogy üzletet nyitok, és népszerűségem révén lerontom jövedelmüket. Mert – minek is tagadjam! – sok irigy mellett akadtak szép számmal, akik szerettek, és szívesen hívtak magukhoz egy-egy pohárka italra vagy ünnepi falatra, hogy velem legyenek, és hallgassák elbeszéléseimet változatos életemről. Főleg az egyszerű emberek meg a diákok és a gyerekek voltak azok, akik megszorongatták a kezemet, megsüvegeltek, ha összetalálkoztunk, és arra kértek: beszéljek nekik viszontagságaimról.
Előfordult, hogy megállt egy-egy szekér a házam előtt, parasztok kászolódtak le róla. Bekopogtak hozzám, csomagot hoztak, füstölt hússal, szalonnával, gyümölcsökkel rakottan. Nem kértek mást az ajándék fejében, mint azt, hogy lássanak, hallják a hangomat, és megkérdezzék: igaz-e minden, amit rólam beszélnek!
Voltak előkelő látogatóim is, nem tagadom. Egy éjszaka, amikor javában szakadt az eső, süvített a szél, és a három gyerek (két fiam és egy lányom) már réges-régen aludt, megdöngették a ház tölgyfa ajtaját.
– Hé, ember, Crusoe úr, kinyitni!
Szentül hittem, hogy a poroszlók jöttek értem Péntekem miatt (mert nem sokkal előtte jártam a seriffnél, és akkor még madaramat nem vittem ki Hasse paraszt tanyájára).
– Kinyitni!
Ránéztem a falon függő két kovás puskámra meg azokra a lándzsákra, nyilakra, amiket a Szigetről hoztam magammal. Védekezzem, vagy alázatosan megnyissam a kaput a poroszlók előtt? A feleségem megfogta a kezemet, és a másik szoba felé intett:
– Rob, nyisd ki! Felébrednek a gyerekek.
Fogtam egy furkósbotot, de előbb kikandikáltam a tölgyfa ajtó lesablakocskáján. A rossz világításban is kivettem, hogy a ház előtt fedeles kocsi áll, bőrernyőjéről ömlik az eső, a lovak kókadtan lógatják fejüket.
Újból megdöngették a tölgyfa ajtót. Mit tehettem mást, kinyitottam!
Két ember surrant be, akár a gyík vagy a róka, ha menekülés közben eléri odvát.
A feleségem magasra tartotta a lámpást, hogy jobban lássunk.
Az egyik oly nyurga volt; hogy felnéztem rá, pedig akkor még, hatvanadik évem ellenére, szép szál ember voltam. A másik az előbbi ellentéte : aprócska, hogy mosolyognom kellett. Azt már láttam, hogy nem poroszlók dobbantak be hozzám, de ha nem azok, akkor kicsodák?! Tolvajok vagy mihaszna fosztogatók, akikből bőven akadt abban az időben, részben a volt zsoldosok kósza hadából, részben London söpredékéből, akik vidéken kerestek vadászterületet.
Őszintén megmondom felemeltem a furkósbotot, és rájuk kiáltottam:
– Mit akartok éjszaka idején?! Békés ház ez, pihenni óhajtunk!
A magas ember hátracsapta csuklyáját, megnyitotta zubbonya gallérját. Most láttam, hogy olyan köpenyt visel, mint amilyet a módos hajótulajdonosok, főkormányosok viselnek. A csuklya is arra vallott, hogy tengerész az illető. Társára ugyanezt mondhattam.
– Nem ismer, Crusoe uram… mármint akkor, ha valóban Crusoe úrral állok szemben? Nem ismer?
Mondtam, hogy nem ismerem, de éjidő van; és kívül tágasabb!
Erre csak ennyit mondott:
– Morgan vagyok, John Morgan.
Igen, ő volt: Morgón, a kalóz! Eljött, hogy rávegyen egy tengeri útra és azért; hogy társuljak be hozzá.
– Kegyelmed; Crusoe uram, nyilván tud olyan kincses szigetről, ahol ember még nem járt. Szegődjön hozzám navigátornak; kettő az öthöz részesedésre!
Az egész éjszakát ott töltötte nálam Morgan és a társa, aki testőre is volt egyben. Nem álltam kötélnek. Mondtam, hogy sok mindenről tudok, de nem szándékozom kimenni a tengerre. Gyermekeim kicsik, a feleségem beteges, megélhetésünk bőven van. Brazíliai birtokom eladási árából és a Sziget bérletéből vagy majdani felcellázásából akár száz évig is elélhetek urasan.
Reggel volt már, amikor Morgan búcsút mondott otthonomnak. – Gondolja meg magát, Crusoe uram – mondta, amikor elköszönt, és kitekintett fogatának ponyvája alól: – Gondolja meg. Ha Hullba megy, és üzenni akar nekem, csak a "Horgony"-ba menjen. Ott mindig tudja a fogadós, merre járok.
Egyre növekvő tekintélyemnek köszönhettem, hogy bármerre jártam, megszólítottak az emberek. A fogadóba pedig, ahová naponta betettem a lábamat, egy kis itóka és a friss hírek miatt, nemegyszer kérték ismeretlenek, hogy leülhessenek az asztalomhoz. Ez a fogadó, a "Hableány", York város nevezetessége. Századokkal ezelőtt épült, valamikor része volt a várnak. Pontosan ott, ahol üldögélni szoktam, fejezték le a lázadók az első yorki herceget. (Isten nyugosztalja őnagyságát! ) Itt, ebben a fogadóban határozták el a Yorkban állomásozó katonaság tisztjei, hogy London ellen vonulnak, és szétkergetik a parlamentet. Erről a király is tudott, hiszen ő állt a lázadás mögött. De Cromwell úr erős volt, és Londonból a királynak is menekülnie kellett: ide, Yorkba, a "Hableány" védelmébe. Mindez alig néhány évtizede történt, s legalább annyit beszéltek a királyi felség meneküléséről (ami akasztással végződött), mint az én kalandokban bővelkedő életemről
Szerettem nézni a "Hableány" forgalmát, a messze útról érkező kereskedőket, ismerősöket és ismeretleneket. Megpezsdült a vérem, ha begördülni láttam a postakocsit. Gyakran szálltak ki belőle Londonba tartó hajóskapitányok, ami nagy öröm volt a számomra. Szívesen ismerkedtem össze velük, hogy tájékozódjam a világról, és hogy próbára tegyem hajózási ismereteimet. Nem felejtettem semmit, sőt a hajózás újdonságairól is értesültem.
Történt egy napon, hogy korán állítottam be a fogadóba. Az igazságnak tartozom, ha bevallom: megszöktem hazulról. A Szigeten megszoktam a csendet, a békességet, de ahol három gyerek van, ott nincsen békesség. Már kora reggel felverték a házat, úgyhogy okosabbnak tartottam, ha előbb keresem fel megszokott helyemet a "Hableány"-ban. Asztalomnál ismeretlen ember ült. Kérdőleg néztem a szolgalegényre, aki éppen fát rakott a kandallóba.
– Kegyelmedet várja az uraság, Crusoe uram – súgta a legény, és rámutatott az ismeretlenre.
Fiatal ember volt, csinosan öltözött, ruhája igen rendes, gondozott. Megmondta a nevét: Daniel Defoe-nak hívták.
Mondanom se kell, új ismerősömmel hamar összebarátkoztunk. Ennek különösen kettős oka volt. Az egyik, hogy Defoe úr is kereskedő volt, akárcsak én, közvetítő ügyletekkel, borbehozatallal, kesztyűk, harisnyák, hálósapkák eladásával foglalkozott A másik, hogy ő is szerette az utazást. Több külországban járt már, ami meg is látszott választékos, megnyerő beszédén, úti beszámolóinak elevenségén.
Többször hangoztatta: hallotta híremet, és azért jött Yorkba, hogy lásson, s beszéljen velem. Említette azt is, hogy kedveli a könyvírást, s nem lehetetlen, hogy rólam is ír majd.
– Mi mindent megélt, Crusoe uram, szinte hihetetlen! – kiáltott fel, amikor elsorolta, mi mindenfélét hallott rólam az emberektől.
– Hát még, ha tőlem hallja, Defoe uram! – nevettem nem minden ok nélkül, noha nem voltam sem hiú, sem nagyképű.
(Oly könnyen rávágják a világlátott emberre, hogy nagyképű, és dicsekedni akar. Holott ennek, legalábbis nálam, az ellenkezője igaz: szívesebben hallgatom el legtöbb kalandomat, főleg azért, mert tudom: sokak számára hihetetlenek és érthetetlenek is. De Defoe úr kivétel volt, neki szívesen meséltem.)
A rokonszenves londoni fiatalember több napot töltött Yorkban, valóban a kedvemért. Megmutattam neki azt a néhány tárgyat, amit a Szigetről hoztam el. Kecskebőr ruhámat, fegyvereimet, kedvelt házieszközeimet, amiktől semmi pénzért nem válnék meg. Még a városból kitiltott papagájt is megmutattam neki, kikocsizva a tanyára, ahol parasztismerősöm őrizte.
– És beszél is? – kérdezte csodálkozva Defoe úr. – Még soha nem hallottam madarat emberi hangon szólani.
Megnyugtattam, hogy beszél vagy legalábbis felel egy-két kérdésre. Elmondtam neki, miért kényszerültem madaramat eltávolítani Yorkból. Méltán csodálkozott a város serifijének különös kívánságán.
Amikor elváltunk, barátokként szorítottunk kezet. Kölcsönösen biztosítottuk egymást arról, hogy társaságunkban kedélyesen töltöttük el az időt, s arról is, hogy kívánjuk, bár évente találkozhatnánk néhány napra! Amikor a postakocsi kigördült Defoe úrral a "Hableány" udvaráról, hosszasan néztem a távolodó fogat után. Jóleső érzés volt arra gondolni, hogy idős embernek számítok már, mégis kedvelnek a fiatalok, magukénak vallanak, együtt éreznek velem. Defoe úr alig volt több akkor harmincévesnél.
Ámde hiába volt minden népszerűség – és itt most rátérek tulajdonképpeni elbeszélésem útjára –, napról napra jobban éreztem, hogy valami nagy-nagy üresség van a lelkemben. Hogy valami hiányzik, hogy vágyók valamire.
Fenemód unni kezdtem a várost, a nagyképű polgárokat, a semmittevést. Ha valaki megkérdezte tőlem, milyen mesterséget vallók a magaménak, habozás nélkül válaszoltam: kereskedő vagyok és tengerész. De se nem kereskedtem, se nem jártam a tengert.
Addig-addig beszéltem a Szigetről, az én gyarmatomról, kalandjaimról és hajdani brazíliai birtokaimról, míg egy reggelen arra eszméltem, hogy vágyva vágyom egy kiadós hajózásra, s még inkább arra, hogy viszontlássam gyarmatomat!
Egy alkalommal Hullban jártam, szülővárosomban. Napsütéses reggel volt. Megálltam a rakpart szélén, és elbámészkodtam a látnivalókon.
Pontosan azon a helyen álltam, ahol életem első tengeri útjára indultam. Itt horgonyzott annak idején – 1651. szeptember 1-én – barátom édesapjának "buss" típusú parti hajója, amivel a legszörnyűbb viharok egyikét éltem át, Yarmouth Roads és Winterton Ness között. Negyvenhárom év távlatában is magam előtt láttam a busst, az első hajót, amivel tengerre szálltam. Láttam magas felépítményét, az alacsony első és a harmadik, az igen magas középső árbocokat. És az igen széles, ma már otrombának tűnő hajóorrt.
Ahogy körülnéztem a kikötőben – busst már sehol sem tudtam felfedezni.
Annál több hollandus formájú galliot, többágyús flute hadivitorlást, jó formájú ketchet, ami háttérbe szorította a busst, no meg mindenféle más hajót, köztük a Hull kereskedőinek kedvelt kétárbocosát, a billandert, amit magam is becsülök. Jóféle, tengerálló, mozgékony kis hajó, amilyet Erzsébet királynő kora óta használnak. Mögöttük a rév külső szélén horgonyzott a négyágyúsoros hajóóriás, a The Duke és az alig kisebb Royal William. Ezek a hadihajók Hullban állomásoztak, s innen futottak ki időnként a tengerre.
– Keresi a hajóját, master? – szólalt meg mellettem egy borízű hang.
"Masternek", vagyis kapitánynak neveztek, ami érthető volt.
Bevallom gyöngémet: ha elhagytam a városomat, az engem megillető, vastagabb, sötétkék posztóból készült ruhámat öltöttem magamra, amilyet a főkormányosok, a navigátorok, a hajók vezénylő masterei hordtak. Öltözékem tengerészvoltát kiegészítette a szokásos csatos cipő helyett a hosszú szárú csizma és a nagy szélű kalap helyett a kerek, középen bojttal díszített gyapjúsapka.
Aki megszólított, megtermett fickó volt, abból a fajtából, amelyik nem sokat tétovázik, ha ütni kell, vagy megfogni a munka javát. Norvég körszakálla, napégette arca, meztelen karjai, bőrmellénye, fejfedő kendője, térden alul érő nadrágja, meztelen lábszára, durva bőrből készített papucsa azt bizonyította, hogy az ember valamelyik hadihajóról való, muskétás vagy ágyús tengerész.
A szájából terjedő illat pedig azt, hogy szívből szereti a puncsot.
Egyébként rokonszenves ember volt, szívelem az ilyesféle népet.
– Nem a hajómat keresem – mondtam. – Már néhány éve búcsút mondtam a tengernek. Azóta csak nézelődöm.
A tüzér – mert az volt, hozzá egyszerre három robbinet pattantyúsa – jóízűen nevetett, és kérte az elnézést, mondván, ne nehezteljek érte, de szívesen segített volna, ha netán várom a csónakot. Az övé ugyanis a gát alatt áll.
– Így akkor hadd hívjam meg egy pohár italra!
Hívását szívesen elfogadtam, mert nem lett volna illő egy becsületes tengerész ajánlatát visszautasítani.
Beültünk az egyik kocsmába, ahol is puncsot hozatott. Ittunk egymás egészségére. Utána tengerészszokás szerint ki-ki beszámolt életéről. Amikor meghallotta viszontagságos életemet, nagy csodálkozásba esett. Akinek annyi élményben volt része, pénze is van bőven meg gyarmata is, valójában mit keres Yorkban? Valósággal úgy nézett rám, mint a bolondra vagy legalábbis eszelősre, aki nem tudja, mit cselekszik.
– Uram, Crusoe uram, hej, ha engem egyszer Morgan kapitány a hajójára hívna, bizony vállalnám a szökést, a vele járó vesszőzést, a korbácsot, a hajó alatti áthúzást, de mennék! Gyerünk csak át a "Horgony"-ba, hogy megtudjuk, merre jár! Éppenséggel talán ott találjuk! Gyerünk, kődobásra leljük innen!
Szabadkoztam, hogy így, amúgy, de a tüzér nem engedett. Kapatos is volt már, én meg nem szívelem a feltűnést, ráadásul a kíváncsiság is ösztönzött, hogy megtudjak valamit tisztelőmről, a nagy kalózról, így hát elindultunk.
Akkor már este volt, annyira elszaladt az idő. A tengerészek, ha partot érnek, könnyen elfeledkeznek az időről. A "Horgony"-ban sajnálattal hallottuk, hogy a nagy kalóz távol van az angol partoktól. A spanyol vizeken járt, királyi megbízatásból zsákmányolta az idegen hajókat, pontosan akként, ahogy Drake admirális tette egy századdal ezelőtt.
A tüzér itt elvált tőlem, társakat talált a hajójáról, azokkal folytatta az ivást. Lehajtottam egy pohárka rumot, még egyszer istenhozzádot intettem a tüzérnek, s kifelé indultam.
Az ajtó belépőjében összeütköztem egy fiatal tengerésszel.
Mind a ketten meglepődtünk és megörültünk.
Josiah volt, az unokaöcsém, akit hét esztendeje láttam utoljára, éppen amikor visszajöttem a Szigetről. Akkor küldtem őt a tengerre, hogy hajózást tanuljon.
Örvendetes viszontlátásban volt tehát részünk.
Oly kiválóan és kitűnően állta meg a helyét, hogy a hajó tulajdonosa a legutóbbi úton megtette masternek, vagyis parancsnoknak.
Mindezt akkor mondta el Josiah, amikor felvitt a hajójára, amely aznap este futott be a kikötőbe.
Holdvilág volt, amikor a fedélzetre léptem. Unokaöcsém hálás köszönetet mondott, amiért a tengerre irányítottam, s vállaltam a nevelési idő költségeit
– Ha szereted a tengerészéletet, akkor semmi nem veszett kárba – mondtam én.
– Még akkor se cserélnék, ha király lehetnék Angliában! – mondta ő.
– Ezzel nem mondtál sokat – nevettem.
A holdvilágnál is láttam, milyen jófajta hajót parancsnokol az unokaöcsém. Viharvert volt a hosszú úttól, mélyre merült a sok áru miatt. Vitorlái csapzottan lógtak, mert a leszerelés java munkája hajnalra maradt. A vitorlakötegeken, zsákokon, bálákon kimerültén aludtak a legények.
– Nehéz időben jöttünk – mondta az unokaöcsém. – Afrikában jártunk, ott rakodtunk.
Önkéntelenül felsóhajtottam: Afrika!
És beszívtam a fedélzetből áradó nehéz, sós, olajos, zsíros, kátrányos illatot.
Igen, ez való nekem – súgtam magamnak –, nem York és a nagyképű polgárok!
Mintha Josiah eltalálta volna a gondolataimat, mert ezt mondta:
– Bácsikám, mi lenne…?
Ránéztem.
– Beszélj csak, fiam.
– Mi lenne, ha legközelebbi utamra eljönne velem?
– Mikor indulsz?
– Már csak tavasszal, mert dokkba kell vinni a hajót. Több tartógerendája és fenékpalánkja megkorhadt. De tavasszal biztosan megyek.
Még a lélegzetem is elállt.
– Hova mentek?
– Az Indiákra, San Salvadorra, Trinidadra.
A hajóorrban ültünk, az orrsudár és a kanócos ágyú, a falconett között. Pipáztunk és iszogattunk, jóízűen.
– Akkor elmehetnénk a Szigetre is, az Orinoco torkolatához – mondtam én. – Meg Brazíliába, hogy megnézzem volt birtokomat. Majd megbeszélem a tulajdonossal. Van követelésem a szigeten. Telik belőle.
Unokaöcsém legyintett.
– Nem kell a tulajdonos. Majd beszámítjuk az útba. Legalább így visszafizetem valamelyest a jóságát. És láthatom is a Szigetet, amiről oly sokat hallottam.
A szokottnál hevesebben vert a szívem.
Most azután, amit kimondok, állni kell. Robinson Crusoe-nak hívnak, és szentnek tartom a kimondott szót.
Amennyire örültem hét évvel ezelőtt, hogy véget ért életem viszontagságos időszaka, s tisztes otthonban megpihenhetek, annyira fellelkesedtem most a gondolatra, hogy újból tengerre szállhatok.
Belecsaptam a tenyerébe: állom a szavam, tavasszal indulunk! így került sor arra, hogy kereskedőként újból tengerre szálljak. Unokaöcsém hajójának raktárában jelentős rész az enyém lett. – Szeretem a célszerűt és az értelmest összepárosítani. Gondoltam gyarmatom lakóira, akik bizonyára örülnek majd több olyan eszköznek, élelemfélének, amit a Szigeten nélkülözniük kell. Brazíliai barátaimnak is szántam néhány csomagot. Annak különösen örültem, hogy a hajózás tudományában újra hasznosíthatom ismereteimet. Erre különösen vágytam. Eszembe jutott az a szeretve becsült kapitány barátom, akinek a hajóján estem a mórok fogságába. Neki köszönhettem alapos tengerészeti tudásomat.
És mivel mindenhez türelem kell, bár látszólag a tavasz messze volt, mégis egyik nap gyorsan múlt a másik után. Szeretem az alapos munkát, előkészületeim ennek jegyében történtek meg. Beszereztem az árut, majd elszállíttattam Hull egyik raktárába. Számba vettem vagyonomat, értékeimet, s illő szokás szerint végrendelkeztem, mert aki tengerre száll, számolhat azzal, hogy örökre búcsút mond övéinek. Házamat rendbe hozattam, kijavíttattam, ahol kellett, hogy enyéimnek gondja se legyen ilyesmivel valaha is törődni. Pénzemet, amit eddig egy londoni nagykereskedőnek kölcsönöztem, most több nagykereskedő között osztottam szét, hogyha az egyik tönkremegy – kevesebb veszteség érjen.
Amikor mindezzel készen voltam, Anglia küszöbén a tavasz kopogtatott.
Elővettem régi kecskebőr ruhámat, hogy majd újból magamra öltöm a Szigeten. A már említett Hasse paraszttól elhoztam madaramat, az okos Pénteket. Puskáimat egy derék puskamívesnél rendbe hozattam, mert elrozsdásodtak. Elhalt alezredes bátyám másik fiát, aki Bert névre hallgatott, magukkal vittük. Élelmező- és raktármester lett, ami ugyan csak nagyobb hajókon szokásos, de mi jó szívvel megadtuk neki ezt a beosztást. Bert még soha nem járt a tengeren, és vágyott arra, hogy megismerje. Gyerekeimnek, akik igen aprócskák voltak, megígértem, hogy színes kagylókat, csigákat hozok, kalickában tartható apró madárkákat, amiket kolibrinek neveznek a brazilok. Megígértem idősebbik kisfiamnak, hogy kap egy majmocskát tőlem, a középső gyerek egy kecskegidát a Szigeten neveltekből, a legkisebb – a leányka – még annyira kicsi volt, hogy semmit se tudott kérni, de eldöntöttem, hogy ő sem marad majd ajándék nélkül.
Sajna, feleségem a tél folyamán meghalt, Isten nyugosztalja őt. Bert fiatal felesége szállásolt be a házamba, hogy gondozza gyerekeimet, akiktől nehéz volt a búcsú, de nemet már nem mondhattam. Mennem kellett.
Sokan integettek York utcáin, a házak ablakaiból, amikor a postakocsi kigördült a városból.
Mivel tudtam, hogy gyerekeim jó kezekben vannak, az anyagiakat is elintéztem, nem bántott a lelkiismeret-furdalás.
Istennek ajánlva magamat, nyugodtan néztem az elkövetkezők elé.
Hullba érve, azonnal a kikötőbe siettem, ahol már felvitorlázva várt Josiah unokaöcsém hajója, a Dolphin. Az egész személyzet és Bert is a hajón volt már.
Bevártuk a dagályt, és indultunk.
1694. április 4-e volt, éppen Josiah napja, amit jó jelnek vettünk.
Most pedig rátérek utam részletes ismertetésére.


MÁSODIK FEJEZET

Mi a rend és a rendszer? Az első kalandom


Mielőtt kifutottunk volna a nyílt tengerre, a part mellett hajóztunk, mert előbb Londonba kellett mennünk. Itt ugyanis árut vett fel a Dolphin az Indiák számára, de magam is készültem néhány olyan holmi megvásárlására, amit sem Yorkban, sem Hullban nem sikerült megszerezni, így aztán nem bántam a londoni kitérést és a vele járó időveszteséget.
Ráadásul terveztem, hogy a rakodási idő alatt meglátogatom Dániel Defoe urat, aki megadta londoni címét, és felhatalmazott a látogatásra.
Alighogy kikötöttünk a Tower alatti partnál, ami bűzlött a halszagtól, hiszen itt tanyáztak a halaskofák, kiszálltam a hajóból, és elindultam Defoe úr otthonának felkeresésére. Több órás keresgélés után sikerült megtalálnom. Számtalan gyerek szaladt elém, akik mind Defoe úréi voltak. Kedvesen fogadtak, de mindjárt mondták: édesapjuk már elég régen nincsen idehaza. Érdeklődésemre nem adtak határozott választ, mert nyilván nem is tudtak volna adni. Defoe úr feleségét a mosókonyhában találtam meg. Amikor megneveztem magamat, felcsillant a szeme, és említette: tudja, ki vagyok. Férje sokat beszélt rólam, a yorki tengerészről, akinek még gyarmata is van.
– Sajnos – mondta elfátyolosodó szemekkel –, sajnos, az uram nincsen idehaza. Hosszú ideig nem is lesz.
– Távoli országban jár talán? – kérdeztem.
– Nem, nem – felelte szomorúan –, itt van Londonban! De az adósok börtönében!
Ezzel könnyekre fakadt.
Nagyon megsajnáltam. Nem volt nálam több húsz fontnál, mert az árut már kifizettem, a pénzemet elhelyeztem kamatra, mint tudják. De ez a húsz font is sokat jelenthetett, mert Defoe-né hálálkodva köszönte, még át is ölelt, mondván, hogy ilyesmit csak egy atyai barát tehet. Elköszöntem, kérve, adja át férjének üdvözletemet, és közölje vele, hogy világjáró útra indultam.
– Örülni fog a férjem, ha meghallja nemes cselekedetét és azt, hogy felkereste – zokogott az asszonyság. – Bár már mondhatnám neki!
Defoe úr gyerekei egészen a Towerig kísértek. Itt elváltunk egymástól, mert a környéket szigorúan őrizték az alabárdosok, s minden csavargó gyerekre rácsaptak. Ennek egyszerű oka az volt, hogy London csirkefogói, anyátlan, apátián, elvadult szerencsétlen fiataljai még Vilmos királyt is megkövezték egy alkalommal.
– Szerencsés utat, Crusoe bácsi! – kiabáltak utánam a gyerekek, ahogy lefelé haladtam a halas piacon és visszaintegettem kis barátaimnak.
Szerencsés utat! Ezt kívántam én is magamnak, valamint társaimnak.
Este fejeződött be a rakodás. Fáklyafénynél, no meg a hold világánál lecsurogtunk Tilburyig. Ott vártuk be a hajnalt és a megfelelő szelet.
A révőrség parancsnoka figyelmeztetett minket, hogy amennyiben Amerika partjaihoz készülnénk, várjuk be az India-konvojt, mert a Csatorna külső részén francia és spanyol vizeken spanyol tengeri rablók lesik a magányos hajókat. Könnyű sajkásoknak nevezik őket, gyors és fürge hajócskáikról.
Unokaöcsém akként döntött, hogy inkább távolabb hajózunk a partoktól, de nem várakozunk, így is történt. Nessnél minden vitorlánkat felhúztuk, és kikanyarodtunk a Csatornára.
Egyre erősödő északkeleti szél fújt, amit örömmel fogadhattunk.
Április 5-e volt.
Mivel szeretem a rendet és a rendszerezést, a magam és mások emlékeztetésére ide írom fontosabb évszámaimat.
1632-ben születtem York városában.
1651. szeptember 1-én indultam első tengeri utamra Hull városából. (Ekkor 19 éves voltam.)
1659. szeptember 30-án vetődtem a Szigetre, ekkor ért a hajótörés. (Alig múltam 27 éves.)
35 évig voltam távol hazámtól, városomtól. Ebből 28 évet, két hónapot, 19 napot a Szigeten töltöttem.
1686. december 19-én hagytam el a Szigetet. (54 éves koromban.)
1687. június 11-én érkeztem vissza Angliába.
1694. április 4-én hagytam el Hullt, hogy újból tengerre szálljak. (62-ik évemben.)
Ezek az én főbb évszámaim.
Még talán csak annyit, hogy első utamon az elinduláskor 19 éves, eme utóbbin 62 éves voltam.
Akkor tapasztalatlan siheder, aki az első nagyobb vihartól úgy megrettent, hogy sírni volt kedve; most meglett, koros ember, akit semmiféle vihar nem tudott már megrettenteni.
Igen nagy várakozással néztem utam elé.
Voltak esztendők – különösen hazatérésem első éveiben –, amikor semmi kedvem nem volt viszontlátni Szigetemet.
Most örültem ennek.
S élveztem a tengert, a hajózást.
Az első néhány nap elteltével, amit a Dolphinon töltöttem, meggyőződtem, hogy unokaöcsém bár kitűnő hajós, s valóban érti a mesterségét, de nem ismeri a munkabeosztás célszerűségét, a rendet és a hajózási eszközök okszerű használatát.
A Dolphin háromárbocos hajó volt, eléggé öreg, de még mindig sokat bíró. A tengerészek "németalföldi"-nek nevezték, de azt már nem tudom, hogy miért. Erősen hasonlított a régi karavellákra. Ilyen hajón tettem második nagy tengeri utamat is, amikor hajótöröttként a Szigetre kerültem.
Két nagy árbocán két-két keresztvitorla feszült, a tatfedélzet árbocán egy nagy latinvitorlát húztunk fel. Az orrsudár alatt nagyobb hátszélvitorlát feszítettünk ki, de csak akkor, ha nem volt erős a hullámzás.
Az újfajta, gyorsjáratú hajók mellett a Dolphin lassúnak számított, de én szerettem, talán éppen azért, mert annyira emlékeztetett régi hajómra. A hajóval nem is lett volna különös baj, annál inkább a legénységgel. Unokaöcsém kénytelen volt megelégedni a kikötői lézengőkkel. Mint mondta, régi, jól bevált legénysége szétoszlott, amikor a hajóját dokkba vitték, hogy kitatarozzák. Az új – csapnivalónak bizonyult. Mint kiderült, a tizennyolc emberből – ennyi volt a létszám – mindössze hárman jártak eddig a tengeren!
A többit úgy szedték össze a toborzóügynökök, mint a hadihajók legénységét: kocsmákban, kikötői lebujokból, a raktárak rejtekeiről, a börtönök kapujában, a londoni sikátorok mélyéből.
Az említett három ember legalább tudta, mi a vitorla, a kormányrúd, az árbockötélzet. A többi nem tudott semmit, hiszen hajón soha nem voltak. És mivel remény nem volt rá, hogy megfelelőbb legénységet keríthetünk, még Hullban azt mondtam unokaöcsémnek: fel a fejjel, fiú, induljunk csak, majd én megnevelem őket! Így is történt. A kormánynál – biztonság okából – hol én, hol unokaöcsém állt. Ha segítségre volt szükség, odaparancsoltunk egy-egy embert, mert úgyse az ismeretükre, hanem az erejükre volt szükség. Szerencsére – egy kivételével – mind erős, jól megtermett fickó volt. Ezért is bíztam a nevelés sikerében. A három igazi tengerész árbocmesteri feladatot kapott. Főfeladatuk a vitorlák le- és felhúzása, szélbe vagy széltől való állítása volt. Itt se volt más munka a zöldfülűek számára, mint valamelyik tengerész irányítása alatt húzni a kötelet. Bertet is befogtuk, aki semmivel sem volt különb tengerész, mint az a tizenöt ágrólszakadt. Bert elsősorban kormányosi kiképzésben részesült, aminek igen örült. Bevallom, kezdetben minden pompásan haladt. Az elindulás után egyenként beszéltem az emberekkel. Egymásra vagyunk utalva – mondtam –, apró államunk, a hajó, megkívánja, hogy mindenki legjobb tudása szerint vegye ki a részét a munkából. Mindez csak akkor lesz teljes, ha minél előbb beletanulnak feladatukba. A tizenöt ember közül öt értelmesnek bizonyult, velük a kiképzésnél minden könnyen haladt. Öten fafejűnek bizonyultak, de igyekeztek, és így bíztam bennük, hogy előbb-utóbb elsajátítják a fedélzeti matróz tudományát. Öten megátalkodottan, konokul azt hajtogatták, hogy tegyük őket partra, mert nem tudták, mibe keveredtek, és csak azért hallgattak a toborzóügynök szavára, mert az leitatta őket.
Az elmondottakból kiderül, hogy a zöldfülűek három csoportra oszlottak, nevelésüket is ekként kellett végezni. Rendre és rendszerre volt szükség, megteremtése rám várt.
Embereinket – magunkat is beleértve – két csoportra osztottam. Az egyiknek a feje Josiah unokaöcsém volt, a másiknak én: Mindegyik csoportba jutott jobb emberanyag, de rosszabb is. Nem tettem mást, mint utánoztam a flottánál megvalósított szolgálati rendet, amit a kereskedők hajóin nem ismertek: Ott mindig mindenki vagy szolgálatban volt, vagy lustálkodott. Vagy kimerült a munkától, vagy az életét is elunta a semmittevéstől. Az én beosztásom mellett kipihent emberek váltották fel az elfáradtakat, aminek előnye már a zöldfülűeknél is mindjárt megmutatkozott. Kérlelhetetlen voltam és szigorú, de emberséges és megértő is. Egyedül a tengeribetegséget nem vettem figyelembe, ami pedig egyike a legszörnyűbb szenvedéseknek. Tudom, mert átestem rajta, első szörnyűséges viharkalandomon, amikor először ültem hajóra. Unokaöcsémet, engemet s a három tengerészt leszámítva mindenki megszenvedte a tengeribetegséget. De itt is a legjobb orvosságot használtam: nem engedtem pihenőt, a munkát el kellett végezni. Néhány nap elmúltával áldották erőszakosságomat, amikor kiderült – a jókötésű ember ne hagyja el magát, mert csak akkor győzedelmeskedik a tengeribetegség felett.
Így nevelődött és lett rövidesen tengerész a zöldfülűek első csoportja, az a tíz ember, aki igyekezett is tengerésszé válni. A harmadik csoport, akiket néhány napig a hajó raktárában tartottunk (tökrészegek voltak előbb, majd meg szökésüktől féltünk), nehezen tört be. Róluk még szólok.
Említettem; hogy unokaöcsém pompás tengerész, de "igazi" kapitány, aki nem sokat törődik munkájának tökéletesítésével. Az a master (vagy kapitány), aki nevelte őt, a régivágásúak közé tartozott. Nem törődött az áramlásokkal, a szelek irányának kihasználhatóságával, az emberek élelmezésének helyességével, de még a hajózási eszközökkel sem. Azt vallotta: az a fontos, hogy a hajó eljusson céljához, de az már nem számít, mennyi idő alatt! Nos, a Yorkban töltött utóbbi éveimben arra törekedtem, hogy elszabaduljak ettől a felfogástól, és jó hajóssá neveljem magamat. Erre kitűnő alkalmat adtak hajós barátaim meg az egyre szaporodó könyvek. Lassan kialakítottam magamban, mit tennék, ha hajón parancsnokolnék. A Szigeten töltött éveim alatt rendszeres és alaposan átgondolt munkával kielégítő telepessé neveltem magamat. Hasonló elmélyüléssel készültem a hajóvezetésre is, hiszen terveztem, hogy vagy bérelek, vagy vásárolok hajót, amire módom volt. Rávettem unokaöcsémet, hogy a régi asztrolábium helyett a célszerűbb Jákob-létrát alkalmazzuk a helymeghatározásnál. Ugyancsak használni kell a sebességmérőt, a loggot is. Kieszközöltem, hogy a régies szélrózsa helyett a flottánál kedvelt iránytűvel keressük hajónk útvonalát. Már a Szigeten megfigyeltem, hogy a friss táplálék mennyire megkönnyíti a munkát, mozgékonyabbá tesz. A kétszersült, a bab, a sózott hús a hajósok étele századok óta. Csakhogy a kétszersült egy idő után megpenészedik és kukacos lesz. A hús nyálkás és büdös. A bab kukacos.
Ezért aztán Bert feladatává tettem, hogy a kétszersültet szellőztessük, a babot ugyanígy, a húst időnként felfüstöljük. Mindez bevált. Beszereztünk zöldséget, burgonyát. A zöldséget az egyik raktár szellősebb helyén, homokba téve őriztük, és védtük a pusztulástól.
Mindennek meglett az eredménye. A hajó biztosabban haladt, az emberek inkább erősödtek, mint gyengültek. Egyedüli gondunk a víz maradt. A poshadással másként nem tudtunk megvívni, mint hogy felforraltuk. De erre csak akkor került sor, amikor gyenge szél volt, és a tenger nem hullámzott erősebben. Igyekeztünk kevés vizet fogyasztani, néhány csepp rummal vagy szesszel. Ez is bevált.
Josiah nemegyszer mondta:
– Most már megértem, bácsikám, miként tudott meglenni egyedül oly sok ideig a Szigeten!
Még majd szólok embereinkről, akik közül a többség hamar felismerte emberséges szándékaimat. Akadtak azonban olyanok, akik nem tudtak úrrá lenni megátalkodott természetükön, és ezzel sok bajt okoztak. De hát, mondom, erről majd később.
Most inkább azt mondom el, hogy mi történt velünk a tengeren, amikor elhagytuk Angliát, és délnek fordultunk.
Első célunk Trinidad szigete volt, majd az Orinoco torkolatának vidéke, ahol gyarmatom található.
Utána a brazíliai partok.
A megszokott útvonalat követtük, mégis némi eltéréssel a tengeri rablók miatt.
Az útvonalat – ezt is a kapitányoktól tudom – Kolumbus Kristóf jelölte ki, immár igen régen. Előbb Madeirát, azután a Kanári-szigeteket kellett elérni, hogy átkelve az óceánon, bízva az állandó szélben és az áramlásban, elérjük az amerikai partok előhírnökét, Barbados!
Féltünk, hogy Oussant-nál lesnek ránk a "könnyű sajkások", a spanyol partoknál a "camarinasi társak", kormányrudunkat tehát kijjebb tartottuk a megszokottnál, nehogy bármelyikükbe belebotoljunk.
Nem volt kedvem új rabsághoz, amiből a móroknál ugyancsak kivettem a részemet.
Mindent elkövettünk, nehogy hasonló bekövetkezzen.
Állandóan a látóhatárt kémleltük. Minden felbukkanó vitorlát kikerültünk, s ezt annál könnyebben megtehettük, mivel semmire nem volt szükségünk.
Az éjszaka és a hajnal már több nehézséget okozott.
A hetedik napon éjjel hirtelen elállt a szél.
Előzőleg kitűnően fújt, még mondtam is: túlságosan jól fúj, semhogy nyugodtan fogadhassuk. A hajósember gyanakvó, és a nagyon jót éppen úgy nem szíveli, mint a nagyon rosszat.
Ráadásul olyan sötét támadt, hogy a kormánytól a hajó orrát nem lehetett látni. Sehol egy csillag, de még a tenger sem tükrözött.
A hullámok lomhán gördültek, és rángatták a tehetetlenül hányódó hajót.
A legtöbb embert újból elővette a tengeribetegség.
Mivel éjszaka volt és sötét, hagytam őket feküdni, bízva jó sorsunkban, hogy reggelre csak megjön a szél.
Nem pihentünk le, sem én, sem unokaöcséim, Josiah és Bert.
Szigorú őrséget tartottunk, hozzánk csatlakozott az egyik tengerész is, a három közül a legbecsületesebb. Ez az ember, mint kiderült, a Triumphról  szökött meg, a király hadigályájáról. Állandóan vastag ujjast viselt, amivel elfedte csuklójának és karjának tetoválását, örök jelét a hadi szolgálatnak. Nagyon derék ember volt. Szívesen hallgatta tanácsaimat és történeteimet. Ugyanígy voltam én is vele. Sok jó tanáccsal szolgált, és mivel gazdag élettapasztalattal rendelkezett, sok érdekességet mondott. Többször lesz róla szó, ezért megemlítem a nevét, ami nem szokásom: Martinnak hívták.
Ezen az éjszakán csöppnyi szél sem volt, úgy bizony.
A hajó tehetetlen dióhéjként hányódott hullámról hullámra.
Féltettük az árbocokat, hogy kidőlnek vagy eltörnek. A Dolphin régi szerkezetű árbocokat viselt, vagyis egy darabból faragták azokat, s nem két vagy három részből állították össze, mint a legújabbakat.
Mindenesetre azt a tanácsot adtam unokaöcsémnek, hogy szedjünk össze annyi baltát, fejszét, szekercét, amennyit tudunk, ha netán kiszakad valamelyik árboc, és rádől a fedélzetre. Ilyen esetben gyors munkával el kell vágni a köteleket, és az árbocot begörgetni a tengerbe.
Szerencsére nem került rá sor.
Eltelt az éjszaka. Ezen a szélességen már hamar sötétedett, de ugyanígy hajnalodott is.
Legnagyobb csodálkozásunkra hajóroncsot fedeztünk fel tőlünk alig tíz-tizenöt hajóhossznyi távolságra.
Szél még mindig nem volt, ezért leeresztettük a csónakot, hogy megközelítsük a roncsot. Féloldalra dőlve, árbocok nélkül ringott a vízen.
Josiah unokaöcsém, én és néhány emberünk szállt be a csónakba.
Nehogy váratlan csapdába kerüljünk, előzőleg még körülnéztünk árbocunk kosarából, hogy nem tartózkodik-e a közelben valamerre hajó, mert szokása a tengeri rablóknak az ilyen csapda. De nem láttunk sehol semmit.
Ekkor a roncshoz eveztünk.
A hajó annyira megdőlt, hogy csak a legnagyobb nehézség árán sikerült feljutni a fedélzetre. Unokaöcsém és én másztunk fel elsőnek, majd Martin, akit ugyancsak magunkkal vittünk.
Pusztulást és vészt hirdetett a látvány.
A szálláskamrában több holttestet találtunk. Megállapítottuk, hogy spanyolok a nyomorultak. Minden bűzlött, rothadt, romlott. A hajó nagy része kiégett, felgyújtották, de mégis úszott.
A halottakból arra következtettünk, hogy a tragédia hetekkel ezelőtt történt. Minden értéket elvittek, kifosztották a hajót. Még azt se tudtuk megállapítani, mit is szállíthatott, mert a raktárai üresen tátongtak. Ágyúit elvitték, a köteleket is. Csak a meggyilkolt embereket zsúfolták be a szálláshelyre.
Bár víz lepte el a magas hátsó rész bejáratát, unokaöcsém és én behatoltunk az ottani kabinokba. Az egyikben szétszórt térképek, hajózási eszközök hirdették, hogy a master kabinjába jutottunk. A falra freccsent vér tanúsította, hogy a támadók váratlanul lepték meg a hajó parancsnokát.
Már éppen arra gondoltam, hogy szólok unokaöcsémnek, hagyjuk el a gyásznak és az enyészetnek ezt a fertelmes tanyáját, amikor Martin kiáltása hallatszott kívülről.
– Süllyed a hajó! – ordította.
Valóban így volt. Hetekig úszott a roncs, vándorolva a mérhetetlen tengeren. Pontosan akkor roppant össze, amikor a kapitány kabinjában tartózkodtunk.
Ugyanakkor a befelé nyíló, ferde ajtó bevágódott. Foglyok voltunk a süllyedő hajón!
Ráestünk az ajtóra, önmagunk elől zárva el a menekülés útját! A kabinablak fölénk került, és a felhőkön láttuk, milyen gyorsan fordulunk, hogy felboruljunk. Helyzetünk fenyegető volt és ijesztő.
– Bácsikám, hol egy fejsze?! – kiáltotta unokaöcsém. Őszintén megmondom: elnevettem magamat. Kérhette volna a yorki templom kapukulcsát is, mert az se volt a kabinban. Fejsze sem.
Recsegés-ropogás hallatszott és a víz vészes bugyborékolása.
Majd csónakosaink kiáltása: süllyed a hajó!
– Josiah az ablakhoz! – kiáltottam.
Mindent elkövettünk, hogy a fordulás rövid ideje alatt elérjük az ablakot, és kipréseljük magunkat a kicsiny nyíláson. De ahogy fordult a roncs, úgy csúsztunk mi is tovább, reménytelen helyzetünkben.
Szomorúnak találtam, hogy oktalan kíváncsiságunk miatt itt kell pusztulnunk, nyomorultul, egy kifosztott hajón.
Képtelenek voltunk megkapaszkodni, lábunkat megvetni valamiben, valahol.
Kapkodva, csapkodva várhattuk szomorú végünket.
Az ablak elérte a tenger szintjét, átfordultunk!
Ömlött be a víz.
És ekkor, Istennek hála, csoda történt!
A víz külső nyomására a kabinajtó bevágódott.
Éppen annyi időnk jutott, hogy odaugorjunk, s belevessük magunkat a tengerbe.
Bár fejemet kegyetlenül bevágtam, jobb karom is megsérült, rabságunkból kiszabadultunk. Úszni kezdtünk. Helyzetünk itt sem volt irigylésre méltó. Közismert, hogy a hajóroncsokat cápák kísérik. Láttunk is belőlük többet, amikor felmásztunk a hajóra.
Kivétel nélkül kékcápák voltak, a legveszélyesebbek a tengerek veszett halfarkasaiból. Ezekre gondoltam, amikor kiestem a kabinajtón, a mélybe süllyedtem, majd végre felfelé úszhattam. Szerencsére volt időm a Szigeten az úszás gyakorlására, tehát nagyobb nehézséget nem okozott a felszínre jutás.
Egyszerre bukkantam Josiah öcsémmel a felszínre.
El a roncs közeléből minél előbb!
Erőnk teljes megfeszítésével menekültünk, nehogy a süllyedő hajótest magával rántson minket.
Ekkor már csak iszaptól, algáktól, kagylóktól zsúfolt alját láttuk.
És hallottuk a beáramló víz vészes bugyborékolását.
– Ússzál! – kiáltottam unokaöcsémnek. – Vigyázz a cápákra! Szerencsénkre a közelünkben volt a csónak. Martin észrevette felbukkanásunkat. És amikor a legnagyobb burványt vetette a víz, mert a hajóroncs halottaival együtt a hullámsírba fordult, akkor értek el minket.
Sokan talán hencegésnek vélnék, ha azt mondanám: már-már elértek minket a cápák!
Martin állítja, hogy a nyomunkban voltak, és csak azért nem sikerült a támadásuk, mert a csónakosok evezés közben is rettentő zajt csaptak, sőt közéjük puskáztak.
– Crusoe uram lehetett éppen a kívánatos falat – nevetett később Martin –, mert két jóméretű cápa is a nyomában volt! Ha nincs a közelben a csónak, kegyelmed már régen a cápák bendőjében pihen! Így beszélt a derék ember. Okom nincsen kételkedni szavahihetőségében, mert megerősítették a többiek is, akik a csónakban voltak.
A történtek után két napig használhatatlan tagja voltam a hajónak. Kiderült, hogy a fejemet ért sérülés elég nagy, s az is csodába illik, hogy nem kábultam el, sőt erős csapásokkal úszni is tudtam. Mindezt a víz gyógyító, nyugtató hatásának tulajdonítom.
A fedélzeten azonban, a tűző napon, szédülni kezdtem, majd összeestem. Martinra hárult a feladat, hogy bekötözzön. A volt haditengerész értette a gyógyító feladatokat is, mert mielőtt fedélzeti munkát végzett, a hadihajó borbély-orvosa mellett inaskodott.
Jó jelnek vettem azt is, hogy ilyen emberünk van a hajón.


HARMADIK FEJEZET

A további események. Vihar.
Máris katasztrófa éri a hajót


Utunk tizenhatodik napján bukkantak fel Porto Santo sziget hegycsúcsai. Attól kezdve, hogy ráakadtunk a rablóktól kifosztott hajó roncsára, állandóan jó, hol gyengébb, hol erősebb hátszéllel haladtunk idáig.
Útközben egyetlen hajóval sem találkoztunk, amin csodálkoztunk, de örvendtünk is, mert hiszen igyekeztünk kerülni mindenféle találkozást.
A nap sugárzása, a tenger színe, a szorgalmasan pislogó, ragyogva világító csillagok ismerősek voltak nekem. "Valahol errefelé ért a szerencsétlenség, de kissé közelebb Afrika partjaihoz, amikor a mórok fogságába kerültem, és Sáliéba vittek.
Múltamra különösen a sok tintahal emlékeztetett, mert akkor is, most is rengeteget láttam belőlük a vízben.
Mivel Porto Santo bejárati öble előtt nagy a hullámverés, okosabbnak tartottuk, ha továbbhajózunk a közeli Madeira-szigethez.
Minden hajó, mielőtt elindul az amerikai útra, akár Brazíliába, akár az Indiákra, itt frissíti fel vízkészletét és élelmiszerét.
A mi tervünk is az volt, hogy megtöltjük hordóinkat és kosarainkat. De azt is tudtuk, hogy vigyáznunk kell. Erre figyelmeztetett minket egy angol hajós még Londonban, amikor ott horgonyoztunk, mondván, hogy a bátor és merész kalózok megvárják, míg az őrhajók elvonulnak, és akkor egy hétig is szabad a vásár! Tehát csak nagy kerülővel közelítsük meg akár Madeirát, akár a Kanári-szigeteket, távol a megszokott úttól, így tettünk, bőségesen kikanyarodva nyugatra az óceánon.
Itt egy kisebb vihar kapott el minket: Mivel féltettük a hajót, hagytuk, hadd sodródjon, bevont vitorlákkal, lazított kormánylapáttal.
A vihar két napig tartott, és amikor feleszméltünk, a Nagy Kanári-sziget bontakozott ki előttünk.
Szorongva néztünk a fogadtatás elé, hiszen azt a világot éljük, hogy soha nem tudni, mikor kerül háborúba egyik nemzet a másikkal. Drake admirális óta jó néhányszor üzent már hadat egymásnak az angol és a spanyol felség.
Ezért is kötöttünk volna ki szívesebben Madeirán, ahol a számunkra biztonságosabb portugálok az urak.
De az ég így rendelkezett, és a szélirány sem engedett mást, bevitorláztunk tehát Las Palmas kikötőjébe. Gyanakodva és óvatosan hajóztunk el a kikötőbejárónál horgonyzó őrhajó mellett. Koronás fehér lobogó hirdette az őrhajó árbocán a fontos feladatot. Unott, álmos és kedvetlen emberek ültek vagy heverésztek a fedélzeten, bizonyságául annak, hogy a lehorgonyzóit hajó pokoli tartózkodási hely a meleg égöv alatt.
– Kik vagytok? – kiáltotta egy tisztféle az őrhajóról.
Megneveztük magunkat, mire a tiszt intett az elénk táruló kikötőöböl felé – mehetünk. Lesz tehát friss vizünk, gyümölcs és zöldségféle a további útra.
Több hadi- és kereskedőhajó között haladtunk el, hogy befussunk a belső révbe. Itt szándékoztunk horgonyt vetni hét öl mélységben, ami sikerült is.
Utunk első szakaszát minden különösebb veszedelem nélkül megtettük, ha leszámítjuk szerencsés kimenetelű kalandunkat a kifosztott hajón.
Palmas kikötőjében megtudtam, hogy Kolumbus admirális, aki a hagyomány szerint elsőnek hajózott át az Újvilágba, annak idején itt látta el új kötélzettel hajóit, és javíttatta ki egyik karavellája kormányszerkezetét. Mindezt a rév alkapitányától tudtam meg, aki feljött hajónkra, érdeklődött rakományunkról, és megígérte, hogy beszerzi a szükséges vizet, élelmet. Igen előzékeny ember volt, ami ritkaság az ilyesféle kikötői hatalmasságok között.
Összesen hat napot engedélyeztünk a horgonyzásra. Igyekeztünk hajónkat a lehetőségekhez képest rendbe hozni, hiszen nagy és veszélyes út állt előttünk. Volt itt egy konvoj, főleg németalföldi hajókból. Sikerült összeismerkedni a commodoréval, aki előzékenyen meghívott a hajójára. Igen gazdag amszterdami kereskedők flottája volt a konvoj, Brazíliába igyekeztek, ahol még mindig voltak kereskedelmi érdekeltségeik. A hollandus commodore azt ajánlotta, hogy társuljunk hajórajához, amiért nem kért külön díjazást, mint a mi konvojparancsnokaink ilyen esetben.
– Négy nap múlva indulunk, uram – mondta a commodore. – Ha készek a rakodással, szívesen veszem, ha csatlakozik hozzánk.
Ajánlatát köszönettel fogadtam, és visszatérve a hajónkra, kértem unokaöcsémet, hogy kövessünk el mindent a rakodás gyorsítására. Igen sokat jelentett számunkra, főleg védelmi és biztonsági szempontból, ha csatlakozhatunk a konvojhoz.
Felkerestem a rév alkapitányát, kérve az ő segítségét is. Minden pompásan haladt a maga útján, mígnem a harmadik napon, amikorra a vitorlák megerősítését és a meghibásodott kötelek kicserélését terveztük, Josiah unokaöcsémet gondok között találtam a fedélzeten. Vele volt Martin is, aki a legénység sorában fő-fő bizalmi emberünk volt.
Martintól tudtuk meg, hogy az az öt ember, aki a vizeshordókat töltötte, kint maradt a parton, és nem tért vissza. Az öt ember hiánya veszedelmes helyzetbe hozhatta a hajót, hiszen a legénység létszáma tizenháromra csökkent. Elhatároztam, hogy felkutatom az embereket, akiket más, mint az ital vágya, nem csalhatott a partra. Martin ajánlkozott, hogy velem jön, de figyelmességét elhárítottam. Felkötöttem kardomat, s elindultam a szökevények felkutatására. Reméltem, hogy a tekervényes utcákon barangolva, majd csak megtalálom embereinket valamelyik lebujban, amiből bőségesen akadt Palmasban. Útközben találkoztam az alkapitánnyal, aki nevetve fogadta panaszomat, mondván, náluk nincsen szabály, ami elrendelné, hogy az idegen tengerészek nem hagyhatják el hajóikat, vagyis nem szökhetnek meg, ha a kedvük tartja.
– De van kardom, és azzal majd kötelezem őket a visszatérésre! – mondtam én, amit az alkapitány fejcsóválva fogadott.
– Ne hozza magát nehéz helyzetbe, nem érdemes – figyelmeztetett a derék spanyol.
Már oly magasan jártam Palmas egyik hegyi utcácskáján, hogy az öblöt – s vele a hajókat – a lábaimnál láttam, amikor egy kőfal mögött észrevettem embereinket.
Nem tévedtem: az egyik ivó asztalánál ültek, fennhéjázóak, kapatosak voltak, mint a részegek általában. Eléjük álltam, és figyelmeztettem őket kötelességükre.
Az öt csirkefogó csak nevetett, vagy bambán vigyorgott. Az a fickó, aki kezdettől fogva lazító volt, és minden békétlenség szítója, s akinek a nevére már nem emlékszem, durva hangon kijelentette, hogy elhatározták: itt maradnak, mert itt bőség van, örökös nyár, dolgozni meg alig kell.
– Már el is szegődtünk egy spanyol úrhoz kertésznek – dicsekedett a fickó. – Ha nem hiszi, kérdezze meg a kocsmárost, ő ajánlott az urasághoz!
Kínos helyzetbe kerültem. Láttam az embereken, hogy hajthatatlanok.
Azt is láttam, hogy a szomszédságukban olyanok ülnek, akik akár tőrrel, akár ököllel segítséget nyújtanának nekik.
Ha visszavonulok, életem végéig nem felejteném el, és ha eszembe jutna, gyűlölet fogna el önmagam iránt.
Elég volt annyi, hogy hátrafelé tegyek néhány lépést, máris hahotázni kezdtek.
Hirtelen a kardomhoz kaptam.
Szökevényeink felugrottak a lócákról, s kinek kés, kinek tőr villant a kezében.
Öten voltak, de máris tízre vagy talán többre is emelkedett a számuk, mert egy-két csavargó, kocsmatöltelék hozzájuk ugrott.
– Kövessetek a hajóra, különben törvény elé kerültök! – kiáltottam, és suhintottam néhányat a kardommal, amit még a Szigeten zsákmányoltam a lázadó tengerészektől, ha jól emlékszem, egy Will Atkins nevű embertől. Ez a kard sokszor tett már jó szolgálatot, hiszen azt a világot éljük, hogy kard nélkül bajos a rendes embernek utcára mennie. Bíztam tehát jó kardom erejében, de a gondviselésben is, ami sokszor jött segítségemre, minden olyan esetben, amikor az igazságért küzdöttem.
De hát, bevallom, ebben az esetben vajmi kevés reményem lehetett a kardom győzelméhez. Ekkor kiáltás hangzott:
– Állj!
A kőkerítés bejárójánál több spanyol alabárdos és muskétás bukkant fel. Úgyszintén a kőfalak tetejéről is beugráltak néhányan.
Az ivó népe közül tehát senki nem szökhetett meg!
Jó ismerősöm, a rév alkapitánya lépett hozzám, és rámutatott az asztalnál állókra:
– Ezek a hajó tolvajai?
Azonnal elértettem a szavát: a szökevényeket nem csípik el Palmason, de a tolvajokat igen! A rokonszenves és irányomban oly barátságos alkapitány így tehát mégis nyújthatott segítséget.
A kegyes csalást elfogadtam, bár nem is volt az kegyes csalás: mind; öt ember ellopta fekhelye felszerelését, azonfelül tőröket, kulcsokat, hevedereket, amivel a hordókat emelték. Tehát, valóban tolvajok voltak.
– Mind az ötöt megbilincselni! – kiáltotta fogdmegeinek az alkapitány: – Uram, láthatja, Palmason nemcsak a hazaiak, de az idegenek számára is törvény – a törvény!
Így került vissza hajónkra az öt szőkevény. A vasalást a szabályok szerint a gúzs váltotta fel, s a hajófenéken a raktár egyik rekesze. Itt kellett maradniuk, amíg másnap vitorlát bontunk és kijutunk a nyílt tengerre.
Erre is sor került. A németalföldi konvoj végén kaptunk helyet, azzal az utasítással, hogy a jelzéseket figyeljük, éjszaka a hajók a taton magasra helyezett lámpással jelezték a sort. Éjszaka különben félvitorlázattal haladtunk, hogy elkerüljük a szétszóródás veszélyét. Nappal a vezérhajó jelzését kellett csak figyelni: kék lobogó a főárbocon azt közölte, hogy rövidesen a commodore parancsot ad, a teljesen fehér lobogó pedig, hogy minden késlekedés nélkül a vezérhajó körül kell tömörülni; felkészülve ágyúinkkal a lövésre.
Palmast tehát konvoj táraságában el, hosszú ideig vissza-visszanézve a magas hegyekre, amik még az elindulásunkat követő második napon is látszottak.
Mondanom se kell, hogy Josiah, Bert, Martin előtt még inkább megnőtt a tekintélyem. A palmasi révkapipitány barátsága, a németalföldi commodore előzékenysége volt a bizonyíték, hogy a világlátott, tekintélyes embert mindenütt megbecsülik.
Kell hogy megemlítsem: miután levettük a gúzst a szökevényekről, enni kaptak, s felmehettek a fedélzetre, a főárboc tövében leülhettek; hogy kifújják magukat. Bezzeg most nem voltak olyan nagy legények, mint a palmasi kocsmában. Összetörve alamuszian kuporogtak, míg a többiek nevették, őket, hogy jártányi erejük se maradt.
A lelkükre beszéltem, s intettem őket, hogy térjenek észre. A mi hajónkon rendes bánásmód van, az élelmezés is kifogástalan. Ahogy velem, az idős emberrel és régi tengerésszel, a gyarmati felfedezővel viselkedtek, az szigorú büntetést követelt volna.
– Térjetek észre – ismételtem. – Megérdemelnétek, hogy áthúzzunk a hajó hasa alatt, vagy fellógassunk a főárboc keresztrúdjára! A törvény ezt írja elő a szökevényekkel. Mi mégsem tesszük!
Hálálkodtak is, de Martintól megtudtuk, végül magunk is láttuk, hogy az öt ember változatlanul összetart, súg-búg, cimborál. Különösebb jelentőséget mégsem tulajdonítottunk ennek, mert Josiah unokaöcsémmel elhatároztuk, hogy a legelső alkalommal túladunk rajtuk. Úgy gondoltuk, erre majd Trinidadon kerülhet sor, ahol több a bennszülött tengerészjelölt, akiket jól használhatnak az öreg Európa hajósai.
Mindenesetre nyugatnak tartottunk, és újból csak hálával gondolhattam a gondviselésre, hogy idáig jutottam. York városa már oly messzinek tűnt, hogy azt hittem: évek óta nem láttam. Egész valómat a Sziget és az előttünk álló út töltötte be.
Sokan vagyunk úgy, hogy gyerekes, reszkető vágyat érzünk viszontlátni a régi otthont, falut vagy várost, szülőföldünket.
Ezt éreztem én is, valahányszor Szigetemre gondoltam.
Nem sokkal Las Palmas után elértük az egyenletes szél övezetét. A keletről nyugatra való hajózás csak azért lehetséges, mert ez a szélfajta létezik. Az év nagy részében egyforma erővel és irányban fúj, a hajósok örömére. Az Egyenlítőtől északra ez a szél állandóan keletről vagy pedig északkeletről fúj, az Egyenlítőtől délre pedig délkeletről, ami egyre megy, mert egyik is, másik is alkalmas arra, hogy elérjük vele az Újvilágot.
Minket ez a szél vitt tova az óceán hátán.
Az első tíz napban semmi különösebb nem történt velünk. Bár a konvojba tartoztunk, unokaöcsémmel betartottuk a hajózás összes szabályait. Állandóan mértük a szélességi fokot, amit a Sarkcsillagnak a horizont feletti magasságából és a Kis Medve két külső csillagának, a Testőröknek helyzetéből állapítottunk meg. Ugyanezt tettük a sebességméréssel is. Igen nagy meglepetést jelentett, hogy az első tíz napon közel ezerszáz tengeri mérföldet tettünk meg. Az egyenletes szél fellelkesítette az embereket, még az öt szökevényt is, akik néhány nap elmúltával már úgy tettek, mintha semmi sem történt volna. A fedélzeten alig volt teendő, így az időt főzéssel töltötték az emberek. Veszély nélkül használhattuk az agyaggal körülvédett szabad tűzhelyet, amin volt ideje a sózott húsnak, a babnak, a borsónak puhulni. Sajnos, a friss élelem, amit Palmason felvettünk, egy hétre futotta, a többi megromlott az egyre fokozódó melegben.
Egyenletesen haladtunk. Idegen hajóval nem találkoztunk, csak az alacsonyan szálló felhők vonultak velünk egy irányba. Éjjelre azonban mindig kitisztult az ég, és a felhők eltűntek.
Nagyon kedvemre való volt ez a szép hajókázás. Volt időm hajózási ismereteimet kibővíteni, s a régit felidézni. A hajót ismételten átvizsgáltam, s ahol hibát találtam, gyorsan kijavítottuk. Ahhoz képest, hogy öreg hajó volt, pompásnak mondhattuk. Josiah, Martin és Bert társaságában olykor éjfélig is elbeszélgettem. Két unokaöcsém és Martin, a volt haditengerész, egyre inkább a szívembe férkőzött.
Egy napon azután felborult a megszokott nyugalom.
Palmas elhagyásának tizenegyedik napján történt, pontosan akkor, amikor Bert megfordította a félórát jelző homokórát
Martin közölte, hogy a konvoj hajói egymás után húzzák fel – libasorban – a kék jelzőlobogókat. A commodore tehát utasítást készül adni.
A vezérhajó annyira elöl haladt, hogy csak az árbocunk keresztrúdjáról láthattuk, de a zászlójelzést mindegyik hajó köteles volt továbbadni, felhúzni a parancsnok jelzőlobogóit, hogy mindenki értesüljön a parancsról.
Meglepetésünkre a commodore azt közölte, hogy vihar közeledik. Kérte a masterokat, vagyis a hajóvezénylőket, hogy adott jelre a hajók szóródjanak szét, nehogy összeütközzünk egymással, azonfelül igyekezzünk betartani a nyugat-északnyugati irányt, hogy ha máshol nem, Dominica és Antigua között összetalálkozzunk.
Ez a közlés valóban meglepetést okozott. Istenemre, sehol, semerre még csak a nyomát se láttuk a vihar jelériek! Josiah se értette, miből következtetett a németalföldi commodore vagy a navigátora az időjárás jelentős változására.
Rendületlenül fújt az egyenletes hátszél, s alacsonyan szálltak az errefelé oly közismert gomolyfelhők. Az igazságnak tartozom, ha megmondom: én is megmosolyogtam a hajóraj parancsnokának rendelkezését. Úgy gondoltam, hogy a legrosszabb esetben is mást, mint a rendszeres esőrohamokat, nem várhatunk.
Tévedtünk.
Délután több fregattmadarat vettünk észre, majd alig valamivel később csivitelő, víz színén fecske módra szálló madárcsoportot: közel száz Carey anyó csirkéjét! Ettől meghökkentünk. Minden valamirevaló hajós tudja, hogy ezekkel a madarakkal nem jó találkozni. Biztos előjelei a nagy viharoknak. Mind északnyugatnak repültek, tehát délkeletről várhattuk a támadást. Felbukkantak a fekete-kék kalauzhalak is, ami végleg eloszlatta azt a reményünket, hogy a commodore tévedett.
Bevallom, szívesen átmentem volna a vezérhajóra, hogy meghajoljak a commodore tudása és ismerete előtt
De hát erről szó sem lehetett, mert alig láttuk meg a csirkéket, Martin máris az előttünk levő hajók felé mutatott: mindegyiken ott lengett már a szétszóródást elrendelő zászló!
Mi mindenesetre felhúztuk a kék lobogót, a búcsú jelét. Ezzel is köszöntük a németalföldiek előzékenységét, vendégszeretetét. Nem tartottuk lehetségesnek, hogy még valaha találkozunk. Hajónkat nem a viharral akartuk futtatni, mint a commodore, hanem nyugatnak, vagy még inkább délnyugatnak, hogy mielőbb kikerüljünk a vihar középpontjából. Inkább vállaltuk a nagyobb veszélyt, csakhogy előbb érjük el Trinidadot és majd a Szigetünket.
Csökkentettük a vitorlákat, és délnyugatnak fordítottuk a kormányt.
A levegő forró volt, a lidércek is megjelentek az árbocok és a vitorlarudak végén. Szokásomtól eltérőleg még a zekémet és ujjasomat is levetettem, annyira nagy lett a hőség. Forrt a levegő, valóságos katlanban hajóztunk. Az emberek arcára kiült a félelem. Riadt tekintetek meredtek hol ránk, hol a távolba, ahonnan az orkán moraja hallatszott. Féltünk, hogy a baj este vagy éjjel szakad ránk, de hát tenni semmit nem tudtunk. Eljött az este, majd az éjszaka. Még láttuk egy ideig a Mars és a Venus csillagokat, de rövid felbukkanásuk után végleg eltűntek. Mindent lekötöttünk, megerősítettünk. Felhúztuk a viharvitorlákat. Vállaltam, hogy Martinnal együtt tartom a kormányrudat, ami igen nehéz feladat, ha a hajót elkapja a szélvihar.
Gondoskodtunk kötelekről, hogy a kormány mellé erősítsük magunkat, amit sohasem szabad a kormányosoknak elmulasztani.
Éjfél lehetett pontosan, amikor erősebben kezdett imbolyogni a hajó. A lidérctüzeken kívül más fényt is láttunk: egy hajólámpást a távolban. Nem tudtuk megállapítani, hogy a konvoj melyik hajója haladhatott arra.
Mindenesetre megjegyeztük az irányt, nehogy összeütközzünk a sötétben valami nagy sóhajtás előzte meg a vihar kitörését.
És rengeteg ismeretlen madár rikoltozása, ami marokként szorított a mellünkbe.
Imádkoztunk, a szent bibliát idéztük, ki-ki a maga módján. Még a lázadók is letérdeltek, és fohászt küldtek az ég felé. A hajólámpa, amit a kormány felett függesztettünk fel, kísértetiesen lengett.
Nem tudtam szabadulni a régi emlékektől.
Amikor búcsút mondva brazíliai birtokomnak, újból tengerre szálltam annak idején, s örökre emlékezetes utamon elért a hurrikán, pontosan úgy történt minden, mint ezúttal.
Akkor is délkeletről jött a veszedelem, s északnyugatnak tartott. Akkor is az Egyenlítő, közelében jártunk. A hajó is hasonló volt, régi építmény, bár több 120 tonnánál, s kisebb létszámú legénység szolgált rajta. Mégis sok volt a hasonlóság.
Az önvád is kezdett marcangolni, nem tehetek róla.
Sorsom ismert: mindig olyasmit teszek, amit egy idő után megbánok. Makacs ragaszkodásom vándorlási ösztönömhöz, már sok bajt csinált.
Eszembe jutottak árva gyerekeim York városában. Talán nem lett volna szabad elhagynom őket, anyátlan árvákat. Igaz, Bert felesége alkalmas arra, hogy nevelje őket – én már kevésbé – az önvád mégiscsak tovább marcangolt, ahogy felidéztem magamban múltam legkeservesebb kalandját, a hajótörést.
Talán hasonló sors vár rám?
Hő fohászt küldtem az ég felé, azzal a fogadalommal, hogy Brazíliába nem is akarok eljutni, erről az útról lemondok, csak még egyszer lássam a Szigetet, gyarmatomat, és akkor visszatérek hazámba, szülővárosomba, ahonnan a lábamat se teszem ki, s minden időmet gyerekeim nevelésével töltöm majd. Erre többször megesküdtem, az éjszaka sötétjében, villámok cikázása közben, az ide-oda lengő lámpa kísérteties fényében.
Időnként Martinra néztem, láttam, hogy ő is imádkozik, mint ahogy mindenki így tett a hajón.
Nem szégyenlem bevallani, elfogott a félelem. Ekkor jutott eszembe az is, hogy nem jó kísértethajóval találkozni. Márpedig találkoztunk, hiszen a kifosztott hajóroncson halottak voltak.
Josiah többször lejött a kormány feletti felépítményről, ahol a master vagy a navigátor tartózkodik. Szegény fiú annyira bízott bennem, hogy vigasztalást keresett szavaimban. Nem árultam el belső aggodalmamat, buzdítottam unokaöcsémet, mondván, hogy a vihar olyan természetes, mint a szélcsönd, s azért vagyunk tengerészek, hogy legyőzzük úgy az egyiket, mint a másikat.
– Igen ám, bácsikám, de mi lesz, ha nem győzzük le? – tette fel többször a kérdést Josiah unokaöcsém.
Erre nem mondhattam mást, mint azt, hogy legyőzzük. De ugyanakkor magamban tovább fohászkodtam, kérve az égiek kegyét oktalan dicsekvésem miatt. Mindenesetre szerencsésnek tartottam, hogy öreg bibliámat elhoztam magammal, és Bunyan könyvét is, a Zarándok útját, ami kedvenc olvasmányom. Az is megnyugtatott, bár nem tartozom a szemforgatók közé, hogy imáimat a régi hittel küldtem az ég felé. Nem járok templomba, mert nem sokra becsülöm a papok fecsegését, de a szorongatott helyzetben segít a hő fohász.
Féltem, miként a többiek. Feltörő önvádam mellett egyre inkább azon törtem a fejemet, mit kellene tennünk, hogy elhárítsuk az érkező hurrikán első pörölycsapásait. Döntő cselekedet ez, pontosan ugyanaz, mintha megtámad valaki, és sikerül kivédenünk az első ütéseket. A többi már könnyebben megy.
A legnagyobb bajt az okozta, hogy egyre inkább belemerültünk az éjszakába.
A csillagok eltűntek, és mind több lidérc telepedett az árbocok hegyére és keresztrudak végére. Nem tagadhatom le, hogy ezt is rossz jelnek tartottuk. Kísérteties ugrálásuk, libegésük, halvány és hirtelen kigyúló fényességük megzavarja a bajban levőt.
Az sem volt éppen megnyugtató, hogy időnként hajólámpa tűnt fel a közelünkben. Még a hajótest zuhanását, a hashoz csapódó hullámok csattanását is hallottuk. De hiába hahóztunk, rikoltoztunk, trombitáltunk, mint azt a ködben szoktuk művelni, vagy vertük a harangot; hiába, a hajóról nem válaszoltak.
Valaki kibökte, hogy a hajó nem lehet más, mint a kísértethajó, és a rajta levő lelkek arra várnak, hogy egyesüljenek velünk. Nem tagadhatom, hogy én is hittem a szóbeszédnek.
Ilyen állapotban vártuk a vihar kitörését.
Pontosan éjfél volt, amikor megjött.
A gördülő hullámok egyre magasabbak, egyre meredekebbek lettek. Ebből is tudtuk, hogy kiadós viharra számíthatunk.
A legkisebb és legerősebb viharvitorlákat szereltük fel, számítva a hirtelen támadásra, de arra is, hogy embereinknek ezeket sem lesz könnyű kezelni. A legénység fele máris használhatatlan volt. Mint mondták, a halálra készültek, és semmi nem érdekelte őket, egyedül végső pusztulásunk. Az öt zsivány is ezek közé tartozott, amit Berttől tudtam meg. Bert meglepő bátorságról tett bizonyságot. Néhány hét alatt lett tengerész, és apja emlékéhez méltóan bátor ember. Mivel Martin állt a kormányhoz, Josiah pedig nem hagyhatta el a parancsnoki állást, Bertre jutott a fedélzeti irányítás. Amolyan másodmasteri munka ez, de Martinon kívül csak Bertet lehetett ezzel megbízni.
Egyre sötétebb lett, végül már a fejünk felett néhány lábnyira lebegő lámpát is alig láttuk.
Martin átkiáltott hozzám, hogy talán kihúzzuk hajnalig, de épp ebben a pillanatban a hajó hirtelen megtorpant, akárcsak ha nekivágódott volna valaminek, felágaskodott, azután előrebukott, és veszett iramban nekirohant a hullámvölgynek.
Ilyenkor nincsen más segítség, mint kapaszkodni, különben a fedélzetre vágódó, majd a fedélzetet elborító hullámok mindenkit lesodornak.
Annyira mélyre bukott a hajó, hogy a víz elborított minket, kormányosokat, de a felettünk levő masterfedélzetet is. A lidércek eltűntek, s akkora zúgás támadt, mintha egy hegyoldal zúdult volna le, fástul, sziklástul, mindenestül. Recsegtek-ropogtak a biztosítókötelek, jajongtak a tartó- és gördítőcsigák, a csarnakok feszítő és tartó csigahálózata annyira pattogott, mintha üllőn vasat vertek volna.
Mindezt a zajt túlszárnyalta több kétségbeesett ordítás. Hihettük volna, hogy vadállatok ordítanak, de tudtuk, hogy embereket ért a szerencsétlenség. De kiket?
A kiáltások előbb a fedélzet közepéről jöttek, majd pillanatok múlva a kormány mögül. Ezzel el is haltak az emberi hangok.
Annyi időnk sem volt, hogy még erősebben megkapaszkodjunk a kormányrúdban, amikor újból megmerültünk.
Ezúttal félelmetes ropogás pótolta az emberi kiáltást. A ropogást zuhanás követte. A sötétben is kivettem, hogy egy hatalmas árnyék száguld el előttünk. A hajó kétségbeesetten oldalt dőlt, a kormányfél párkánya teljesen lemerült, a hullámok onnan szabadon támadhatták a hajót.
Sötét volt, kegyetlen sötét, de már csak néhány percig. Hirtelen, akár kedvünkre is mondhatnám, villámok kezdtek hasítani az égre. Szünet nélkül, egyik a másikat követve. Talán jobban láttunk, mint nappal.
Láttam jól a mellettem kapaszkodó Martin megdöbbent arcát. Felettem Josiah unokaöcsémet, amint a korlátba markol, és eszelősként bámul lefelé. Láttam a fedélzetet, s a középső árboc csonka törzsét, mert a kidőlő árboc volt az, ami árnyként száguldott el előttünk. Az árboc rávágódott a fedélzet szélére, a kormányfél párkányára, mindenütt pusztítva, rombolva.
Ekkor már tudtam, hogy ezzel a hajóval bajosan jutunk el Trinidadig vagy a Szigetre.
Elordítottam magamat, hogy elő a fejszéket, és elszabadítani a főárboc kötélzetét, mert amíg a tengerbe esett árboc verdesi a hajó oldalát, s húzza féloldalra, annyit sem érünk, mint egy hajítófa.
Martin is ordított
– Hé, hahó, fejszéket! Verjétek le az árbocot!
De senki nem válaszolt.
Egy ember nem sok, de annyit sem láttunk a fedélzeten. Igaz, nem is láthattunk, hiszen félpercenként merültünk, buktunk, zuhantunk, estünk, süllyedtünk, emelkedtünk.
Az sem lett volna csoda, ha hirtelen megzavarodom. Alighogy odahagytam Angliát, máris ekkora pusztulás ért minket?!
Pedig így volt.
Josiah is kiabált valamit felettünk, de hogy mit, nem értettük.
Intettem neki, hogy jöjjön le, úgyis mindegy, hol van, de csak kapaszkodott tovább, mondom, mint az eszelős. Szegény fiú, ugyanazt látta, amit mi, és nem hihetett a szemének, hogy így látja hajóját, ifjúsága álmát, a pusztulás szélén. De hát a hajó pusztulása a mi pusztulásunkat is jelenthette, ha el nem követünk mindent a megmentésére.
Bár a vihar még nem tört ki teljes egészében, ami minden pokoliságában is megnyugvást jelent, mert legalább tudjuk, mivel állunk szemben, ráordítottam Martinra, hogy hagyjuk a kormányt, és kerítsünk fejszéket, legalább mi, hogy elkerüljük a végveszélyt.
A derék ember nem tétovázott, ereje teljes megfeszítésével szó nélkül követett.
Egyik villám a másik után vágott a tengerbe, és olyan kénszag terjengett, akárha tengeri csatában lettünk volna. Ezt is csak úgy mellesleg állapíthattam meg, mert minden erőmet lefoglalta, hogy Martinnal együtt eljussunk a főárboc csonka törzséhez, és ha már odajutottunk, elszabadítsuk a vízbe zuhant árbocot.
Ekkorra már megjött a hurrikán, teljes nagyságában, vad sivítás és süvöltés közepette. Mi meg csak másztunk, másztunk, kapaszkodtunk, rettenetes erővel, máig sem értem, hogyan maradtunk életben.
Még Josiah is felbukkant mellettünk, amikor elértük a főárboc csonkját s a pozdorjává tört hullámvédet a kormányfélen. Egymásra bámultunk, és nem hittünk a szemünknek: élünk!
Rávetettük magunkat a tartó és a feszítő kötelek zűrzavarára, amik a fedélzeten hevertek, és a kettétört árboc maradványát a hajóhoz horgonyozták. Szerencsére ott találtuk az árboccsonk tövében a fejszéket, erősen a tartókhoz szíjazva. Ma sem tudom, mint történt, de sikerült az árbocot elszabadítani, és a hullámok sorsára bízni. Csodálatos erőt adott a hit, az elkeseredés, az elszántság, hogy mentsük magunkat.
De többre már nem futotta. Hol kapaszkodtunk, hol vertük, csapkodtuk a csarnakokat, a gubancokká tekeredett feszítőket.
Egyszer csak észrevettük, hogy az árboc csúszni kezd, és eltűnik a hajó oldala mellől, amit alaposan összevert.
De, mondom, többre már nem futotta.
Nekivadult a hurrikán. A villámok helyett még vadabbul fújt a szél, a sötét is visszatért. Hébe-hóba egy-egy villám hasított az égre, az volt egyedüli lámpásunk.
Annyit még láttunk, hogy egy falatnyi viharvitorla sem maradt a helyén. Mindet letépték az első széllökések. Még szerencse, hogy a raktárzáró tetők tartottak, de a nagyobbik csónak eltűnt, mint a széltől fújt falevél. A raktárnyílás tetejére volt szíjazva, előírás szerint.
Összekapaszkodva, egymást segítve, támogatva kúsztunk, másztunk a fedélzeten, hogy eljussunk a kormány alatti – védettnek mondható – nagy kabinig. Itt laktam én Berttel és a madarammal. Hajónk legalább annyira tehetetlen és kormányzásra alkalmatlan lett, mint az a kísértethajó, amivel utunk elején összetalálkoztunk.
Josiaht kétszer is úgy kaptuk el Martinnal, hogy már a végveszélyben láttuk. Elvesztette a fejét, mint a gyerek, ha ráront a bika. Valósággal megdermedt, s zokogott, hogy ilyen sorsra jutott hajójával.
Hol Martin, hol én fogtam az unokaöcsémet, hogy védett helyre segítsük. Több sebből véreztünk, de ki törődött ilyesmivel?! Az életünket hosszabbítottuk percről percre. Nem tudom, mennyi idő kellett, hogy visszakerüljünk a kormányfedélzet alá. Akkor úgy tűnt, hogy órák múltak, annyira sok idő kellett a hol jobbra, hol balra, hol előre, hol hátra billenő fedélzet megmászásához. Isten tudja, mennyiszer csúsztunk meg, zuhantunk le vagy akadtunk fenn valamiben. Josiaht mint koloncot cipeltük végül.
Talán már derengett is, amikor elértük a kormánykabin ajtaját.
Legnagyobb meglepetésünkre négy embert találtunk a kabinban, kimerülve, reszketve, mint a nyárfalevél. Köztük volt Bert is, aki addigra teljesen elkészült az erejével s vele fiatalos lelkességével. Szegényt annyira elővette a tengeribetegség, hogy csak feküdt, nyögött, és kérte a kegyes halál mielőbbi jöttét. A három matróz közül kettőt különösen szíveltem: az egyik jól értette az ácsmesterséget, a másik kovács volt. Mindkettőt a kikötőben toborozták valamelyik kocsmában. Különösen azért szíveltem őket, mert arra készültek, hogy ha elérjük gyarmatomat, ott maradnak, és hasznos társaivá válnak majd a Sziget lakóinak. A többiekről ők sem tudtak többet. Mi se láttunk vagy hallottunk egyet sem bajtársaink közül. Már ekkor az volt az érzésünk, hogy embereink java elveszett, mert csak itt vagy a hajó orrában, az ágyúkamrában, a lőporraktárban vagy az első raktárban tartózkodhattak, ahol egyébként is a szálláshelyük volt. De a hurrikánban ott mégsem lehettek, mert a hajó eleje percenként megmerült, ami azt jelentette, hogy az összes helyiség tele lehetett már vízzel, így az égre fohászkodva kértük istent, hogy legalább minket óvjon meg hasonló pusztulástól. Összesen tehát heten maradtunk, meg a madaram, a Péntek, amely attól kezdve nem szállt le a vállamról.
A hajó legnagyobb hányódása mellett is védett maradt ez a kabin. Tenni nem tehettünk semmit. A kormánylapát leszakadt a helyéről, az előárboc kidőlt, de szerencsére minden nagyobb pusztítás nélkül. Tehetetlen fadarab lett a hajó, mint amilyen a kísértethajó is volt. Élelmünk nem sok maradt, mindössze két kisebb zsák kétszersült s egy hordó sózott hús. Vizünk alig valami. Azt se tudtuk, merre haladunk, és merrefelé lehetünk. A vihar hol erre, hol amarra sodorta hajónkat. A napok egybeolvadtak, így nem tudnám megmondani, mikor történt ez vagy amaz. Akár a vihar kitörésének harmadik, negyedik vagy hetedik napját említem, egyre megy: mindössze egy napra emlékezem pontosan. Talán a vihar nyolcadik napja lehetett. Addigra már annyira beletörődtünk sorsunkba, hogy talán megdöbbentünk volna, ha alábbhagy a hurrikán. Változatlan erővel dühöngött, tajtékzott a tenger, süvített, bömbölt a szél. Las Palmas elhagyásának tizenkilencedik napja volt, a nap ekkor sem bújt ki a felhők közül. Csillagot nem láttunk, tehát módunk sem volt a helymeghatározásra. Ekkor már pontosan tudtuk, hogy rajtunk kívül nem él senki a hajón. Többi társunkat, köztük az öt lázadót is, lesodorta a fedélzetről a hurrikán első rohama. Velük együtt a nagy csónakot is. A hajó eleje állandóan megmerült, az amúgy is elázott élelem hozzáférhetetlen lett.
Vártuk a jószerencsét. Minden attól függött. Vártuk a szokatlanul nagyméretű orkán csendesülését, de még inkább azt, hogy talán akad hajó, amelyik megment minket. Ám a kitörés nyolcadik napján sem szelídült le a szélvihar, nem kisebbedtek a házmagas hullámok. Minden átázott, minden elnyirkosodott. Valóságos gőz lepte be védett kuckónkat. Az apró ablakocskán alig jött be levegő, de az ajtót nem nyithattuk ki, vagy ha kinyitottuk, csak annyira, hogy valamelyikünk kisurranjon.
Reggel lehetett.
Éppen számba vettük élelemkészletünket, a nyolcadik napon még létező, de egyre fogyó kétszersültállományunkat, az időközben felfedezett alig néhány fontnyi sózott húst, amikor Martin felkiáltott:
– Kapitány, egy hajó!
A kerek ablakon kinézve valóban hajót láttunk:
Azon nyomban felismertük a commodore hatalmas nyugat-indiai hajóját. Újabb meglepetés – a konvoj vezérhajóján egy embert nem lehetett látni. A hatalmas és alig néhány éves hajó, ami ágyúinak számával hadihajónak is beillett, a miénkhez hasonló állapotban volt. Mind a három árboca kitört, azok közül az egyik a hajó oldalát verdeste. Las Palmas kikötőjében megcsodáltam már újmódi árbocait, amit a németalföldiek találtak ki és tökéletesítettek. Viszontlátva a szerencsétlen vezérhajót, megállapíthattam, sok értelme még sincs, ha az árboc három részből készül: ekkora viharban az sem – állja meg a helyét.
Kellőleg megcsodáltuk a tehetetlenül hányódó, ember nélküli hajót. A csodálaton kívül aggodalmunk sem volt éppen jelentéktelen. Féltünk az összesodródástól. Valójában a szél és a hullámok másféle irányba tereltek volna minket, de mégsem így történt. A kiszakadt árboc a commodore hajóját elénk terelte, és a haladásban is akadályozta.
Kezdtük beérni a szerencsétlen hajót.
Kétségbeesésünk nőttön-nőtt. Ha elérjük egymást, pozdorjává törünk. A legkisebb reményünk sem lehet a megmenekülésre. Mert bizony éjjel-nappal, szünet nélkül csak azt latolgattuk, miként menekülhetnénk meg szorongatott helyzetünkből. Azt már tudtuk, hogy a hajó elveszett, s minden, ami rajta volt. De nem veszett el a második csónak; ami a hátsó raktártetőn volt leszíjazva. Most már csak ebben a csónakban reménykedtünk. Menekülésünk haditervét én dolgoztam ki. Felszabadítottunk néhány hordót, s ezekbe esővizet gyűjtöttünk, hogy legyen ivóvizünk. Mindent elkövettünk, hogy a lassanként elmerülő hajó előraktárából élelmiszereket gyújtsunk össze, de magam is, Martin is inkább amellett kardoskodott, csak tartsunk már ott, hogy a csónakban vagyunk, majd gondoskodunk élelemről. Kényszerfogságunk idején horgokat és hálókat készítettünk, hogy felkészüljünk a tengeri vándorlás idejére. Az óceán bőséges élelmet kínál, még messze a partoktól is, hiába állítják egyesek, hogy nem így van.
Ahogy múltak a napok, s mi még mindig a hajón tartózkodtunk, visszatért a hitünk, a bizodalmunk. Már kezdtünk beletörődni, hogy elvesztjük a hajót, s hogy isten tudja, milyen kalandok árán jutunk majd vissza hazánkba, amikor – mint előbb említettem – a nyolcadik napon az a veszély fenyegetett, hogy összeütközünk jóakarónk, a commodore szánalmas állapotba került hajójával.
Semmiféle lehetőségünk nem volt, hogy elkerüljük a pusztulást. Ha a sors úgy hozza – összeütközünk.
Mondom, a nyolcadik napja tartott a vihar, ha nem is olyan erővel, mint a kitörés napján. A félelmetes széllökések helyett egyenletesebben fújt, s a meredek hullámok megpúposodtak. Arról mégsem lehetett szó, hogy megkíséreljük a csónak vízre bocsátását. Hajónk ferde helyzetben, hol a hullámvölgyben vergődött, hol a hullámhegyek tetején, ráadásul az előrész állandóan víz alatt volt, úgyhogy ha a mentőcsónakot elszabadítjuk kötelékeitől, az menten a tengerbe zuhan, mert nincsen emberi erő, ami visszafogná. Így tehát várnunk kellett, várva a pusztulást vagy a menekülést.
A commodore szárnyszegett hajója közvetlen közelünkben dülöngélt. Már kezdtük sejteni, mi történt, hogy a vezérhajó elnéptelenedett. A konvoj vezérhajóját bőven felszerelték ágyúkkal, lehetett vagy harminc culverin is rajta. Valamiféle igen nagy hibát követhettek el a commodore hajóján, mert a kormányfél ágyúsora teljesen kiszakadt a helyéről, míg a másik oldalon csak néhány maradt, azok is kifordulva a helyükről, belelógva, megmerülve a hullámvéd alatt. A baj tehát az előhullámok érkezésekor történhetett, és a hajósoknak még volt idejük menedéket keresni a többi hajón. A commodore nem akarta orkán idején életüket a megsérült hajóra bízni.
Kényszerbörtönünkből, ami sírunk is lehetett bármely pillanatban, szünet nélkül figyeltük a bukdácsoló alkotmányt.
– Mindent el kell követnünk; hogy átmászunk rá, ha összeütközünk – jelentette ki Josiah unokaöcsém, amikor latolgattuk esélyeinket.
– Én is ezt találnám a helyesnek – mondta Martin. – Nagyobb hajó, többet bír. Talán még mentőcsónak is van rajta, de tutajt mindenképpen csinálhatunk. Az a legjobb, a tutaj. A hadihajókon mindig azt csinálnak, ha bajba kerülnek. A legjobb tutaj a fedélzetdeszkákból és az ágyútáblákból készül.
Én elleneztem az átmászást. Elsősorban azért, mert a commodorét tartottam annyira jó tengerésznek, hogy tudja, miért hagyja el hajóját. Másodsorban elleneztem; mert lehetetlenségnek tartottam, ha elhagyjuk védettnek vélt helyünket, hogy a nekivadult tengeren átmászhatunk egyik hajóroncsról a másik hajóroncsra.
Vitatkoztunk. Sajnos, egyikünknek se tett jót a kényszerhelyzet. A két matróz, az ács és a kovács amellett kardoskodott; hogy kíséreljük meg a menekülést a csónakkal. Josiah rendületlenül kitartott az átmászás mellett. Martin megingott. Okos volt, hajlott a jó szóra, de a tutajácsolásból nem akart engedni. Hitt benne, mint az olyan ember, akit arra neveltek, hogy betartsa a szabályokat. Bevallom, ezért szerettem meg Martint.
Végül is valami véget vetett a vitának.
Néha csodálatosak a sors útjai. Esküszöm,  hogy nem lehetett nagyobb a távolság köztünk és a Commodore hajója között, mint négy-öt hajóhossz, amikor váratlan fordulat következett be.
Rémülve figyeltük a közelséget, imádkoztunk, a veríték is kiült rajtunk, és már magam is ott tartottam, hogy kíséreljük meg az átmászást, hátha sikerül, amikor – mondom – a sors közbelépett.
Akár az elárvult, féloldalra dőlt halálhajó, a konvoj elhagyott vezérhajója is hirtelen megdőlt, s az óriás test egyszerre csak megrázkódott, tajtékzó burványt vetett a szörnyű hullámok között, mint a cethal, amikor oldalt fordul, hogy a mélybe törjön.
A commodore volt vezérhajója felfordult!
Most látszott csak, hogy milyen nagy, szép építmény, de hát akkor nem az volt a gondunk, hogy megcsodáljuk. Azt lestük, mi lesz a továbbiakban. Mert ha a felfordult hajó nem süllyed el, és előttünk marad, akkor végső katasztrófánkat mégsem kerüljük el.
Az irgalmatlanul nagy hajófenék hol a magasban volt, hol egy hullámvölgyben vergődött. És a szél zúgásán, a hullámok állandó moraján keresztül szünet nélkül hallottuk a haldokló hajó haláltusájának hörgését. Így igaz, ahogy mondom. Az eddig még vízzel el nem árasztott kazamatákba, raktárakba, az ágyúállások folyosóira most hatolt be a tenger, és nagy sivítás, bugyborékolás, dübörgés közepette jött ki a levegő, és tört a felszínre.
Találgattuk, mi lesz velünk, főleg mi lesz a két hajóronccsal.
Josiah szerint a felfordult hajó előttünk keresztbe állt, s a veszély még nagyobb, mint volt.
– Most már nem is kapaszkodhatunk át! De én mást mondtam.
– Lassúdott a felfordult hajó sodrása. Nézzétek, inkább mi sodródunk el a vezérhajótól!
Valóban így volt. De nem hittek a szemüknek, annyira féltek pusztulásunk bekövetkezésétől, hogy nem voltak képesek értelmesen gondolkozni. Egyre csak térdeltek és imádkoztak, amit én is megtettem ugyan, de csak időnként. Inkább a kerek ablakra kapaszkodtam, és lestem, mi történik a vezérhajóval.
Martin ujjongva megszorította a karomat:
– Master, elhaladunk mellette! így is történt.
Amikor olyan közel értünk, hogy valósággal érintettük egymást, egy derék hullám – áldja meg az isten – minket balra, a commodore felfordult hajóját jobbra térítette.
Amikor a hullám elvonult alólunk, és újból hullámvölgybe kerültünk, a felfordult hajó már mögöttünk volt.
Mindenesetre ettől kezdve a vihar csendesedni kezdett.
Még láttuk a commodore hajóját felemelkedni a hullámokból, és elsüllyedni.
Magunkra maradtunk az óceánon szerencsétlen hajótöröttek, akik ugyan mégsem voltunk azok, hiszen még a hajónkon tartózkodtunk.
Az ég borult volt, felhőtenger felhőtengert követett szünet nélkül, módunk nem volt megállapítani, merre is hányódhatunk az óceánon.
Vártuk a nap és a csillagok visszatérését és a hullámok megcsendesedését, hogy vízre bocsáthassuk mentőcsónakunkat.
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Hányódás a tengeren. A mentőcsónak sorsa.
Mentjük a hajót. Egy vallomás


Amikor megmenekültünk az összeütközéstől, és végre nyugodtabban várhattuk a napok múlását, több mindenre megfogadtattam társaimat.
Felidéztem előttük egynéhány hajókatasztrófa történetét, meg sok minden mást, amit időszerűnek tartottam emberségünk és becsületünk megtartása érdekében. Sorsunk nem volt éppen irigylésre méltó. Börtönünk, a hajó, nem engedett el, még akkor sem, amikor erre módunk lett volna. Rövidesen elmondom, mi is történt. Előbb azonban felidézem a fogadalmainkat. Mivel előállt a kínos helyzet, hogy a szerencsétlen Dolphint elhagyni nem tudtuk, szent esküvéssel fogadtattam meg mindegyikünkkel, hogy történjen bármi, egyik sem tör a másik életére. Előfordult nemegyszer, hogy emberségükből kivetkőzött tengerészek megölték és felfalták legyengült társaikat, mert már nem volt élelmük. Emberhússal akarták megmenteni életüket, az átkozottak. Noha nem tételeztem fel, hogy bárki közülünk ilyen embertelenséget, vadállathoz sem méltó tettet hajtson végre, mégis szent esküt és fogadalmat kértem, hogy egymást nem hagyjuk el, az erősebb a gyengébbet segíti, s akit bármi baj ér, azt utolsó leheletig támogatjuk.
Mindnyájan megfogadtuk, hogy így teszünk.
Minderre okot elsősorban az adott, hogy megdöbbentő módon – egy éjszaka – elvesztettük a gigget. Mindez azon az éjszakán történt, amikor már megszabadultunk a commodore hajójának közelségétől. Féloldalra dőlt és félig elmerült hajónkon máshol, mint a magasban elhelyezett kabinban nem tartózkodhattunk, mindnyájan itt zsúfolódtunk össze, mint azt mindenki tudja. Még a madaram is itt volt, szerencsére jó egészségben, amiről ugyancsak szóltam már. Őrséget se tartottunk, mert a hajó kormányozhatatlan, vitorláitól teljesen megfosztott roncs volt. Az említett éjszaka nagyobb robajt, zuhanást hallottunk, amit viszonylagos csend követett. Nem értettük, mi történhetett, de vaksötét volt, még a lámpást se használhattuk, mert utolsó mécsesünk is elfogyott, a többi faggyú a hajó mélyén, víz alatt rejtőzött.
Hajnalban kétségbeesve láttuk, hogy a gigg eltűnt a helyéről. Reményünk, hogy a hajóroncsot elhagyhatjuk, semmivé vált. A hevederek láthatólag jól tartottak, még pótkötéseket is tettünk fel, de a tartógerendák, amelyek a fedélzetbe voltak ágyazva, kettéroppantak az örökös rángás-feszülés miatt, így történt, hogy végül csónak nélkül maradtunk akkor, amikor épp csónakra lett volna szükségünk. Ekkor valóban nem tehettünk mást, mint hozzáfogtunk egy tutaj ácsolásához. Bár a tenger lecsendesedett, hajónk helyzetén ez mit sem változtatott. Szárnyaszegett hajócskánk féloldalas dőlése változatlan maradt. A tutajt a kormányállás előtti térségen ácsoltuk, méghozzá a tatfelépítmény legfelső részéből, a vezénylőállás faanyagából. Úgy terveztük, hogy négy nap alatt leszünk készen a munkával, s még vitorlát is szerelünk a tutajra.
Közben kiderült az ég. Világosság lett és meleg. De a helymeghatározást mégse tudtuk elvégezni. Mind a két homokóránk összetört, az asztrolábiumnak nyomát se találtuk. Josiah, Martin és én összeállítottunk egy Jákob-létrát, de sokra nem mentünk vele. Mindössze annyit állapíthattunk meg, hogy nem a déli, hanem az északi féltekén hajózunk, tehát az Egyenlítőtől északra, sőt észak felé, mert az ég kiderülésének első napján úgy-ahogy láttunk valamit a Dél keresztjéből, három nappal később már semmit.
Ám alig lettünk készen a tutajjal, amit emberfeletti munkával, szörnyű helyzetben, kevés eszközzel készítettünk, egyszer csak kiderült, hogy a tutaj vízre eresztésével várnunk kell.
Hínár fogta körül a hajónkat.
Uramfia, egyszerre csak azt láttuk, hogy egy vízi mező közepén ring, leng a mi nyomorúságos Dolphinunk. Ebből megtudtuk, hogy közel vagyunk Amerika partjaihoz, de azt is, hogy a tutajt esztelenség lenne vízre ereszteni, mert az nemhogy eltolná maga elől vagy mellől a hínárt, hanem inkább feltornyozná, gátat építve önmagának. Ezért továbbra is a hajóroncsra bíztuk magunkat, amely az áramlás és a szél hatására utat tört magának, és nyugatnak haladt.
Rendületlenül bíztam a gondviselésben, mert tudtam, hogy a nagy megpróbáltatások után mindig feloldás következik. Ezt Bunyan könyvének szorgalmas olvasása egyre jobban megerősítette bennem. Voltam már hasonló helyzetben, amikor várnom kellett a megpróbáltatás végét. Nehezebben hitte ezt Bert, Josiah és az egyik matróz, a kovács. Bert fiatal felesége és családja után sóhajtozott. Josiah látni se akarta már a hajót, mert állandó önvád gyötörte, hogy balszerencsénkért ő a hibás. A kovács egyszerűen unta már a gyötrelmet, s alig várta, hogy partot érjen. Búcsút akart mondani a tengerészéletnek, hogy gyarmatomon új életet kezdjen.
Csak Martin és én tartottunk ki amellett, hogy amit a sors előírt, azt elkerülni úgysem lehet. Várjuk csak ki különös kalandunk végét. Erre is sor került, de mielőtt ezt elmondanám, van még egynéhány, amit nem hallgathatok el. Először is itt, a hínártengerben igazolódott be, hogy a hajótöröttek a nyílt tengeren sem veszhetnek el éhen. Rengeteg apró hal, csiga, polip, kagyló, de nagyobb hal is bőven akadt a konyhára. Néha a repülőhalak valóságos tömege vágódott hajónk különböző részeibe. Volt olyan nap, hogy húsz-huszonöt repülőhalat is fogtunk, minden nagyobb nehézség nélkül. Egyszerűen nekivágódtak valaminek, és csak ki kellett nyúlnunk értük. Ha nem mardos Yorkban hagyott árváim miatt a lelkiismeret, helyzetünket kedélyesnek találtam volna. Bíztam az áramlásban és abban, hogy hurrikánt hurrikán nem szokott gyors egymásutánban követni. Tudtam, hogy az egyenlítői áramlat még itt a hínártengeren is nyugatnak hajt minket, és előbb-utóbb szárazt kell érni. Ezt naponta százszor is elmondtam a csüggedőknek. Abból pedig, hogy a több hétig tartó orkánt átvészeltük, és roncsunk még mindig úszott, sőt mélyebbre sem merült, arra következtettem, hogy nincsen másra szükségünk, csak türelemre.
Mindössze az ivóvíz miatt aggódtunk. Hiába esett napokon át az eső, hiába gyűjtöttünk belőle, minden csöbröt, épen maradt korsót, hordócskát megtöltve az égi nedűvel, hiába, mert a melegben vizünk hamarosan megposhadt.
Azon igyekeztem, hogy minél több elfoglaltságot teremtsek mindnyájunk számára. A léleknek ennél jobb orvossága nincsen. A tutajon tovább dolgoztunk biztonságból: hátha szükség lesz rá. Ponyvamaradványokból varrtunk vitorlát; javítottuk elnyűtt, megmaradt, a küzdelemben megviselt ruháinkat, saruinkat. Meséltünk is, mert ezzel közelebb kerültünk egymáshoz. Mindenki elmondta élete történetét. Kiderült, hogy kalandok dolgában csak Martin veszi fel velem a versenyt. A derék haditengerész gyerekfővel került vízre, volt többször hajótörött, egyszer a spanyolok, egyszer a franciák fogságába került, de mindkét alkalommal megszökött, szolgált India-hajón, fegyveres hadigályán, volt ágyús, pattantyús, csáklyázó is. Élt a négerek között, de még az arabusok között is. Ő is azt vallotta, amit én, hogy minden körülmény között fel kell találni magunkat, különben elvesztünk. Nem győztem áldani jó sorsunkat, hogy Martin közöttünk van. Hűségben, kitartásban, becsületben igen emlékeztetett Péntekre, volt szolgámra és barátomra.
Kis közösségünk a tehetetlen Dolphin fedélzetén több erőt, mint gyengeséget mutatott. Vigaszt és bizodalmat jelentett az emberek számára, hogy valóban igaz az állításom: a hajótörött nincsen elveszve, ha a tengerben keresi élelmét. Jó hasznát vettük horgainknak. A hínártenger tisztásain tengeri süllőket, garnélákat, de még nagyobb rákokat is fogtunk, ámbár az is megtörtént, hogy a csalétek a horoggal eltűnt, cápa vitte el.
A hínár sűrűbb részeiből madarak szálltak fel. Carey anyó csirkéi, szulák, puffinusok, fregattmadarak. Ebből is tudtuk, hogy nem lehet messze a szárazföld. Árbocot vagy vitorlát sehol nem láttunk.
Most már valóban a régi Robinsonként éltem társaimmal együtt a hajóroncson, amit csak így nevezhetek. Mert az a hajó, amelyik elveszti egyensúlyát, kormányozhatóságát, árbocait, vitorláit, az bizony roncs. A Dolphin ilyen állapotban volt. Mégis azon törtük a fejünket, mint hozhatnánk helyre. Tudom, lesznek, akik kijelentéseimen majd mosolyognak: ugyan, Robinson, miként gondoltad te azt, hogy egy hajót, amelyet az előbb roncsnak neveztél, s amelyet annyira megrongált a vihar, hogy fél oldalával a tengerbe merülve fadarabként úszott, társaiddal rendbe hozhatnád?!
Mégis megkíséreltük a lehetetlent. A sok növény miatt itt megcsöndesedtek a hullámok, módunkban volt tehát a hajó mélyébe behatolni, ott lemerülni, és kutatni eszközök, tárgyak, faanyag, felszerelési anyag után. Kerestük azt a rést vagy törési helyet, esetleg léket, ami miatt a hajónk féloldalra dőlt.
Örömmel tapasztaltuk, hogy ilyen rés nincsen. Ezért is nem süllyedtünk eddig el.
Ujjongva fogadtuk Martint, aki többször leszállt a tengerbe is, nem törődve a cápákkal és más fenyegető bajjal, ujjongva fogadtuk, amikor tizenegyedik leszállása után jelentette, hogy kívülről is végigkutatta az egész hajóoldalt, és ott semmiféle léket nem tapasztalt.
– A raktárakban megcsúszás okozta, hogy féloldalra dőltünk – jelentettem ki nagy helyeslés közben. – Barátaim, amit tudunk, hordjunk ki a víz alól, és állítsuk vissza a hajó egyensúlyát.
– De hogyan? – aggodalmaskodott Josiah.
A Dolphinon összesen hatan tartózkodtunk. Lassanként már az ősemberekhez hasonlítottunk. Mindenkinek bozontos szakálla nőtt, és a hajunk csimbókokban lógott a vállunkra. Már volt mit ennünk, erőnk is visszatért a munkától, csupán a szomjúság kínozott.
Eső után áhítoztunk.
És megkezdtük a hajó helyrebillentését.
Kitűnő segítséget jelentett a tutaj, amit rakodónak használtunk. Erre emeltük a kihozott raktári anyagot, itt vizsgáltuk meg használhatóságát, vagy döntöttünk a tengerbe dobásról. Igen sok talajművelő eszközt, épületanyagot, vasárut, cserepet szándékoztam a Szigetre és brazíliai barátaimnak szállítani. Ez a nehéz rakomány csúszott meg. Szerencsére még árbocanyag is került, bár jóval rövidebb, mint a régiek. Mindezt Martin, Josiah, Bert és az egyik matróz hozta felszínre.
Bevallom, nem vállalkoztam a merülésekre. A kováccsal ketten kezeltük a rudakból és kötelekből összeállított darut, amit a szabadon levő hajóperem falába és padozatába erősítettünk. Sajnos, a hajóorrt meghosszabbító orrsudár egyelőre víz alatt volt.
Tudtuk, hogy nem minden az áru és raktári anyag megfelelő visszahelyezése. A betört víz elárasztotta a hajó egész elejét s a raktárakat. A szivattyúk a vihar idején tönkrementek, de voltak vödrök – s másként nem lehetett ezt a súlyos helyzetet megoldani.
– Ha harminc napig éjjel-nappal merjük a vizet, akkor is megtesszük! – mondtam.
A hajótest lassanként felvette rendes tartását. Kiemelkedett a kormányfél pereme. Felbukkant a hajóorr, és láthatóvá vált az előrész. Nagy csodálkozásunkra hiányzott az orrsudár. Éppen úgy letört, mint az árbocok, és hozzájuk hasonlóan eltűnt a tengerben.
Joggal kérdik tőlem, meddig tartott mindaz, amit itt néhány szóban elmondtam.
Bevallom – nem tudom. A hurrikán kitörésének napjától, ami Palmasból való elindulásunk után a tizenegyedik napon következett be, egyszerűen elvesztettük az idővel való kapcsolatunkat. Mivel Palmasig húsz napig tartott az út, ott öt napig horgonyoztunk, majd a németalföldiekkel tizenegy napig hajóztunk együtt, a hurrikán kitörésének napján május 10-ike volt. Ettől kezdve abbahagytuk a naptár vezetését. Úgy gondoltam, hogy június közepe is lehetett, amikor végre újból megláttuk a tengerből kiemelkedni hajónk csonka orrát.
Június közepe.
Nem tagadom, Hull kikötőjében, amikor behajóztam, abban a hitben éltem, hogy ekkor már réges-régen a Szigeten leszek.
Nem így történt.
De hát elég gyakran előfordul, hogy minden másként történik, mint azt elképzeljük. Azért vagyunk férfiak, hogy ilyenkor ne csüggedjünk.
A Dolphinon átélt viszontagságok éppenséggel azt bizonyítják, hogy az életünk is olyan, mint a tenger, hullámhegyet hullámvölgy követ. Amikor már azt hittük, elérjük célunkat, annak ellenkezője történt; amikor már azt hittük, végünk van, és búcsút mondhatunk életünknek, egyszerre csak azt vettük észre, hogy élünk. Egyikből is, másikból is kivettük a részünket bőven.
Hiszen még a lehetetlennel is megbirkóztunk – feltámogattuk a hajónkat. Gerendákból, rudakból olyan evezőforma kormánylapátot készítettünk, mint amilyeneket a folyókon a dereglyések használnak. Természetesen nem erősíthettük a régi helyére, a hajó jobb oldalán eresztettük vízbe. Akárcsak a régi időkben. Ezért is hívják manapság még mindig a hajó jobb oldalát kormányfélnek.
A három helyett egy árbocot állítottunk fel, de ennek is úgy örültünk, mintha három lett volna.
Szomjazva, verítékezve dolgoztunk szakadásig. Szidtuk a máskor várva várt napot. Talán egyedül én türtőztettem magamat, mert erős fogadalmam arra is kiterjedt, hogy Yorkba való visszatérésemig semmit sem káromolok, semmi ellen nem lázadozok. Martin azt mondta, lehetetlenség, hogy Isten ilyesmit kívánjon az embertől, amikor a káromkodás éppen arra való, hogy a tengerész könnyítsen a lelkén.
– Meglátja, master, nem számít az ilyesmi – igyekezett Martin, és vele Josiah rábírni arra, hogy fogadalmamnak ezt a részét oldjam fel.
Nem engedtem a csábításnak.
Amíg a Szigeten éltem, elvetettem a "lelki könnyítésnek" ezt a formáját, de amikor újból városlakó lettem, megint csak elfogott a könnyelműség. A városi ember forgatja a szemét, ájtatoskodik, azon igyekszik, hogy akkor menjen templomba, amikor a papok is látják, szembe szívélyes, de mögötted rágalmakat szór, és "urambocsá" nyögések mellett akkora káromkodásokra fakad, hogy belepirul a jóérzésű. Ily módon rájöttem már régen, hogy az ájtatoskodásnak meg a tiszta beszédnek nincs köze egymáshoz. És a tiszta beszédű embernek nagyobb a becsülete önmaga meg a világ előtt – akkor is, ha istentelen. Igyekeztem hát ilyetén nem városlakóvá válni, de néha-néha csak kibuggyant belőlem is a becstelen szó. Fogadalmam hajószerencsétlenségünk idején még ezt is megszüntette. Martint azért megértettem. A derék embernek így könnyebben ment a munka. Márpedig Martin kivette részét a munkából.
Ennyit a káromkodásokról.
Eddig még nem szóltam egyik legnagyobb gondomról, sőt gondjaimról. Azt említettem, hogy elvesztettük az idővel való kapcsolatunkat. Ennek legfőbb oka nemcsak a pánikot okozó hurrikán, az állandó elsüllyedési veszély meg az állandó borultság volt, még inkább az, hogy már az orkán kitörésének idején elveszett a hajónapló, minden íróeszközünk, tintánk, kalamárisunk, de még a lúdtollak is. Papírjaink ronggyá áztak. Szó sem lehetett naplóírásról, ami az én esetemben igen szokatlan valami. Még odahaza,
Yorkban, naponta vezettem a Naplót. Ha mást nem, csak ennyit írtam bele: 1692. október 10. Sütött a nap. Azután estére beborult. Jön az ősz… Ha nem jegyzem le, elveszett a nap. Jó az ilyesmi sok minden miatt. Hányszor elővettem a Szigeten írt Naplómat, amibe Defoe úr olyan szívesen lapozott. Mennyire örvendtem, amikor olvastam: Április 16. – Befejeztem a létrát: a létrán felmentem a kerítés tetejére, fölhúztam magam után, és belül megint leeresztettem… Ha nem írom le, talán el is felejtem akkori küszködésem oly döntő sikerét: És mivel nem írhattam naplót a Dolphinon, érzem, nem is olyan rendszeres, minden részletre kiterjedő tragikus hajókalandunk elmondása, mint az a szokásom. Elhatároztam tehát, hogy a legelső alkalommal, amikor erre módom nyílik, kerítek egy vaskapcsos, pergamenlapos Agendát, amilyet Londonban készítenek a Bridge kapujánál a kötőmesterek.
És mivel mindenre megerőltetve kell visszaemlékeznem, kerül csak most szó egyik igen nagy gondomról, amit magamban hordtam az egész úton, magányosan latolgatva, hogy helyes vagy sem, ha némán őrzöm egy titkomat. Hogy őszinte legyek, erről a "titokról" szinte már el is feledkeztem, legalábbis nem tartottam lényegesnek, hogy foglalkozzam vele. Tudott dolog, hogy visszaérkezésem első percétől jómódban éltem Yorkban. Brazíliai birtokom jövedelme, kisebb-nagyobb üzleteim, amikből csak nem vontam ki magamat, pénzkölcsönzésem kamatai biztosították családomnak és magamnak a nyugodt megélhetést. Soha többet nem költöttem, mint kellett, soha nem vettem részt bizonytalan vállalkozásokban, csak azért, hogy akár káromra is növeljem vagyonomat. Az ilyesmi ez ideig távol áll tőlem.
Nem volt okom tehát visszaidézni egy emlékemet, amire gondoltam ugyan néha, de sohasem azzal a szándékkal, hogy abból tőkét kovácsoljak. Hogy pontos legyek, először akkor gondoltam erre, amikor John Morgan úr, a kalóz járt nálam, és igyekezett rávenni, hogy szegődjek melléje navigátornak, kettő az öthöz részesedésre. Ezt azt jelentette volna, hogy ha navigátori (útirányítói) munkám révén értékes földet, kincset vagy bármit találunk, ami jövedelmet jelent, akkor engemet az ő öt részesedése mellett kettő rész illet. Vagyis, ha tíz tallért találunk valahol, abból hármat kap a legénység, ötöt Morgan, kettőt én. A kalózok így számoltak mindig, s ez józan számítás. Morgan kijelentette azon az éjszakai látogatáson, nem tudja elhinni, hogy Robinson Crusoe ne tudna olyan szigetről, ahol – ember szemétől elrejtve – értékek vannak. Nos, ilyen szigetről tudtam, de természetesen Morgan előtt elhallgattam, mint ahogy elhallgattam mindenki előtt, egyedül boldogult feleségem tudott róla, de amit tudott, sajna, már a sírba vitte.
– Ne menj el azért a kincsért! – kérlelt nemegyszer, ha felcsillant előttem a vágy, hogy útnak indulok. – Ne menj el. Bőségben élünk. Látod, az emberek még így is irigyelnek. Minek még több, amikor nincsen szükségünk rá.
Végül is az egész kincses sziget léte vagy nem léte agyam leghátsó rejtekébe került, mint olyasvalami, amiről beszélni sem érdemes.
De hát honnan is tudtam én ilyesféle sziget létezéséről?… Az öreg kapitány, aki annak idején lebeszélt egy tengeri útról, és azt a tanácsot adta, hogy szárazföldi úton térjek vissza hazámba, vagyis Croyne-ba, onnan Rochelle-be, végül Párizson át Calais-ba, ahonnan már nem gond a rossz időjárás miatt átvitorlázni Doverbe. Ezt a tanácsot Lisszabon egyik úrias kocsmájában, jó madeirái bor mellett adta. Nem tagadom, kedvünkre iszogattunk, megtárgyaltuk életünk folyását, az övét éppenséggel úgy, mint az enyémet. Meglepődve hallotta, hol jártam, hogy gyarmatom az Orinoco közelében van, de még Trinidadtól sem messze.
– Tudja-e, Crusoe uram, hogy a kegyelmed gyarmatától nem is olyan távolra található meg Hammarra?!
– Hammarra?
Ő csodálkozott, hogy nem hallottam Hammarráról. Szerinte mindenkinek kell tudnia róla, éppen csak azt nem, hogy az Orinoco torkolatában kell keresni.
– Ott volt a régi portugál hajósok átrakodó helye, egyben a menedéke is, amikor a németalföldiekkel összecsaptak. Hiszen tudja, titkos sziget volt, a lisszaboni Trezorióban őrizték azt a földabroszt, aminek segítségével oda lehet jutni. Végül a földabroszt ellopták, soha nem került elő, a sziget is feledésbe ment, annál is inkább, mert megközelítése csak egy irányból, és csakis bizonyos időben, amikor az Orinoco árad, akkor érhető el.
Megkérdeztem a mastertől, honnan tudja mindezt, mert én – bevallom – semmi hírét nem hallottam Hammarrának. És ha van is ilyen sziget, ugyan mi közünk lehet hozzá? Mire az öreg azt a választ adta : véleménye szerint a szigeten nagy értékek lehetnek. A régi portugálok szokása volt, hogy rejtekeiken titkos raktárakat létesítettek, és nemegyszer megtörtént, hogy végül feledésbe merült, mert a szigetet elhagyták, elmúlt egy vagy több évtized, újabb gondok támadtak, a létesítők meghaltak és így tovább.
– Hammarrával is ez történt, Crusoe uram – lelkesedett a kapitány, aki egyik pipa dohányt a másik után szívta, és egyik madeirás flaskát a másik után ürítette. – Ha egyszer még tengerre száll, oda menjen. Én nem megyek, mert értelme semmi, csak fáradságban lenne részem, de haszonban nem. A király tilt nálunk minden utat, csak azt szabad tennünk, amihez őfelsége hozzájárul. Hogy én oda menjek, meg se kísérelem, Crusoe uram. Inkább maradjon minden titokban! így a kapitány, aki azt is elárulta később, hogy az ellopott térkép nála van! Őrzi már sok évtizede, az apjától maradt rá, az meg ugyancsak az apjától kapta, aki navigátor volt, és egyben a térkép eltulajdonítója. De hallgattak róla, mint a sír, mert aki a portugálusok titkos térképtárából való térképet őrzött, az a fejével lakolt, akár ha a nagyapja volt a tolvaj, így érthető, miért őrizte a derék kapitány Hammarra térképét oly féltve. Gondolom, a sok pipadohánynak és a madeirás flaskáknak köszönhetem, hogy beavatott titkába engem, az idegent, bár nem tagadhatom, egyébként is igen nagy rokonszenvvel viseltetett irántam, én is iránta. Amikor elváltunk, többször összeölelkeztünk, elkísért a város határáig, ahol is Péntekkel postakocsira ültem. Itt a fülembe súgta, ha a végét érzi, elküldi a térképet, majd így rendelkezik. De bizony erre sor nem került. Néhány évvel ezelőtt szavahihető embertől hallottam, hogy az öreg tisztességben elhunyt.
A térképet soha nem kaptam meg.
Valamit mégis megtudtam Hammarráról, a portugálok titkos szigetéről. Azt, hogy az Orinoco torkolatánál lehet, vagy talán valamivel feljebb, torkolat szigetsokaságában, továbbá, hogy nem könnyű megtalálni, legfeljebb akkor, ha árad a folyó. Ennyi elég is annak, aki hajózni tud, és némileg is sejti az irányt.
Mivel tudtam, hogy a Szigetre és a Brazíliába szállítandó áruim java mégiscsak tönkrement, arra gondoltam, hogy némi kitérővel megkeressük az öreg barátomtól mondott szigetet, hátha találunk olyan értékeket, amivel pótolhatom elvesztett javaimat.
Okosabbnak tartottam azonban, ha egyelőre nem szólok tervemről. Előbb meneküljünk meg kínos helyzetünkből, és szerezzünk olyan hajót, amellyel elindulhatunk a kutatóútra…
Olyan vitorlát szerkesztettünk, mint amilyet az első karavellák használtak, vagyis alacsony volt, de igen széles, inkább hátszélre készült, de hát bíztunk az egyenlítői erős és egyforma irányú szélben, amely állandóan hátulról érte hajónkat. Erre építettük tervünket, és szerkesztettük meg ósdi, mégis célszerű vitorlánkat. Tudom, Hull minden matróza kinevetett volna minket, de hát az nevessen, aki ilyen helyzetben mást tud tenni.
Amikor elkészültünk az árboccal és a vitorlával, már csak a keresztrúd elhelyezése és a kötélzet felerősítése volt hátra. Az első azért ment nehezebben, mert két részből kellett összeállítanunk a keresztrudat; a második feladatot könnyebbnek mondhattam, mert bőven akadt a raktárban, ha ázottan is, de jó és megfelelő kötél, lánc, csiga, feszítőléc, még bika is a kötelek rögzítésére.
Kétnapi nehéz munkával elértük, hogy a Dolphint újra a szélre bízhattuk, ami a hínártenger közepén ünnepi érzést ébresztett mindannyiunkban. Tutajjal nem boldogultunk volna semmiképpen, mert széles és merev elejével akkora akadályt szántott volna az átkozott hínárból, hogy mozdulni sem tudunk. Hajónk azonban gömbölyded formájával könnyen utat talált ebben a vízi csapdában.
Nem nagy sebességgel, de mégis megindult a mi hajónk, amikor felhúztuk a vitorlát, és a kormánylapátot nyugatnak irányítottuk. Öröm volt nézni, hogy a csonka orrú, orrsudarát elvesztett, némileg féloldalas hajó megindult reményeink földje felé.
Társaim sírtak örömükben, szorongatták a kezemet, mint aki legfőbb irányítója volt ennek a munkának. Bevallom, én is könnyeztem, Yorkban maradt árváimra gondoltam, hogy talán mégis kikerülök a megpróbáltatásokból, és végre derűsebbé válik életem.
– Hármas hurrával köszöntsük a hajót – kiáltotta Martin –, így szokás a hadihajóknál, ha elindulnak.
Örömmel, fiatalos lelkesedéssel tettünk eleget felszólításának.


ÖTÖDIK FEJEZET

Vándorlás a hínártengerben. Martin vallomása.
Fogságba esünk!


Mindent mégse akartunk most már a szerencsére bízni, ezért kora reggeltől késő estig, amíg csak el nem tűnt hirtelen a látóhatáron a trópusi nap, munkával töltöttük az időt.
Nem akartam, de úgy hozta a sors, hogy társaim engemet bíztak meg a parancsnoki teendőkkel. Mindnyájan azt vallották, hogy a hajó talpra állítása az én érdemem, meg azután nekem van meg legjobban az a képességem, hogy a váratlan helyzetekből hamarabb vágjam ki magamat, mint a legtöbb ember.
Egy időre félrehúzódtam tehát, hogy meggondoljam, amit kérnek tőlem.
– No csak ne kéresse magát sokáig – jegyezte meg Martin, látható bosszúsággal, hogy nem mindjárt fogadtam el ezt a tisztséget.
Valóban szükségem volt erre a félrevonulásra, mit megtettem, behúzódva a kabinba, amit úgy-amennyire rendbe hoztam. Sok holmim megmaradt, különös módon éppen kedvenc szigeti emlékeim, a kecskebőr süveg, a zeke, a nadrág, a napernyő meg a bocskor is. A két kovás puska is, amit igen szerettem, meg a tőröm, amit ugyancsak kedvenc tárgyamnak mondhattam. És itt volt a madár, egy a sok közül, amit a Szigeten neveltem, s kit száműzni voltam kénytelen Yorkból egy tanyára. Ez a madár, akit Pénteknek szólítottam, ugyancsak megmaradt. Hűsége, ragaszkodása mindig meghatott. Ha bementem a kabinba, azonnal a vállamra röppent, és nem mozdult onnan. Néha a fülembe rikácsolt valamit, amire válaszoltam, így beszélgettünk. Ha lepihentem fekhelyemre, ami az árból megmentett pokróc volt, más semmi, párnám a kecskebőr nadrág, takaróm a kecskebőr ködmön, akkor madaram a fejemnél helyezkedett el egy kötélcsomón, ahol is az éjszakát töltötte.
Rendesen arra ébredtem, hogy Péntek a fülembe kotyog, közölve, hogy jön a hajnal. Percnyi pontossággal tudatta az új nap érkezését.
Amikor társaimtól kértem, hogy félrevonulva, önmagámmal számot vetve módom legyen átgondolni kérésüket, Péntek szárnyait lebegtetve, vidáman pislogó szemekkel üdvözölt, és amikor letelepedtem fekhelyemre, a vállamra kapaszkodott. Ott duruzsolta fülembe csacska szavait, amiket tőlem és gyerekeimtől tanult. Ezúttal bizony nem sokat törődtem kotyogó beszédével, és nem is válaszoltam neki, amiért megharagudott, elhallgatott, és duzzogva összehúzta magát. Minden figyelmemet a megbízatás nagysága töltötte el.
Mérlegre tettem mindent.
A megbízatás ellen szólt: a hajónak van tulajdonosa, akinek egyedüli joga kinevezni a kapitányt; a hajónak van kapitánya, Josiah, akit a tulajdonos bízott meg ezzel a feladattal, tehát egyedül ő mentheti fel. Az elfogadás ellen szólt az is, hogy idős ember voltam már, bármelyik pillanatban összeroppanhattam. Ellene szólt, hogy semmivel sem tudtam többet a tartózkodási helyünkről, mint Josiah unokaöcsém, tehát jelentősebb irányítási munkát sem tudtam kifejteni.
Az elfogadás mellett szólt társaim bizalma, az a remény, hogy vezetésem mellett talán könnyebben kilábolunk a bajból. Mellette szólt, hogy mindegyikünknél inkább képes voltam belemélyedni olyan feladatba, mint például a hajó felszerelése, javítása. És mellette szólt, hogy szavamnak becsülete volt mindegyik társam előtt, hallgattak rám, engedelmeskedtek.
Úgy döntöttem tehát, hogy elfogadom kérésüket.
Megsimogattam Péntek zöldeskék tollait, okos fejecskéjét, és azt mondtam neki: úgy cselekszem, ahogy a társaim akarják. Így lettem vezető mastere és navigátora a Dolphin hajónak.
Mindenekelőtt azt kértem társaimtól, hogy higgyenek megszabadulásunkban, higgyenek abban, hogy akik oly sok szenvedést álltak ki, mint mi a Dolphin hajón, azokat már nagyobb baj nem érheti. És kértem őket, bízzanak vakon intézkedéseimben, mert csakis így lehet keserves helyzetünkből menekülnünk. Megígérték. Martin esküvel fogadta, hogy minden parancsomat vakon teljesítik. A többiek követték példáját. Erre egyenként megöleltem őket, mint testvéreimet
És kiadtam első parancsomat: igyekezzünk a még féloldalas hajót egészen a rendes tartásába hozni. Kiszámítottam ugyanis, hogy erre van lehetőség, ha a hátszél megfelelő nyomását kihasználjuk, ugyanakkor tovább csoportosítjuk vagy a tengerbe hajítjuk az elpusztult árut.
A kormánylapátot felváltva kezeltük én és Martin, de néha Josiah unokaöcsém is segített. Mindenki megkapta beosztását, ami nem azt jelentette, hogy más munkával nem kell foglalkoznia. De valamiért mindenki felelős volt. Josiahre tartozott az árboc, a kötélzet, a vitorla kezelése, gondozása. Segítője volt ebben a két matróz. Bertre hárult az élelmezés, a halfogás, a konyha ellátása, a vízszerzés, jobban mondva az ivóvíz adagolása. Mindnyájunk feladata lett a közösségi munka, a hajó további javítása, feltámogatása.
Örvendtünk, hogy ennyire jutottunk.
És egyik nap a másik után múlt el, de helyzetünk nem változott.
Még mindig a hínártenger terült elénk és mögénk. Sehogyan sem akartunk a végire érni. A fojtó, fullasztó levegő, a rengeteg rovar, légy, moszkitó megkeserítette napjainkat. Időnként ráfutottunk egy-egy nyiladékra, amit arra használtunk, hogy tisztálkodjunk, és megmerüljünk a hajó mellett, kötélbe kapaszkodva, hiszen okkal féltünk a tenger ragadozóitól, a cápáktól. Bár az igazságnak tartozom, ha megemlítem, hogy igen kevés cápát láttunk, akkor is inkább alig ölnyi kutya- és macskacápákat, de időnként felbukkant egy-egy nagyobb példány is, leginkább kékcápa, ami köztudottan a legveszedelmesebb fenevadja a tengernek. Éltek itt azután a cápáknál is utálatosabb hüllők, a trópusi tengerek kígyói, a több méteres, csíkos testű tengeri kígyók, amelyek a szárazföldieknél is mérgesebbek, harapásuk tüstént halált okoz. Ezektől féltünk a legjobban. Néhol egy kupacban harminc-negyven is összetekerődzött, valóságos dombot alkottak a hínármező közepén. Undorral fordultunk el látásuktól. Vonaglott, tekerődzött az ilyen "domb". Ezért mellőztük a hálóval való halászatot, nehogy véletlenül egyet is a fedélzetre emeljünk. Amennyire irtóztunk a kígyók látásától, annyira kedvünkre volt a találkozás a tenger teknőseivel. Azokból is akadt időnként egy-egy jó falat a konyhára. Szegény Bert mindent elkövetett, hogy jó szakács legyen belőle, és én is, hogy azzá neveljem. Mert mondanom se kell, Bert éppenséggel semmit nem értett a hajókonyhához, különösen, ha mindent a semmiből kell elővarázsolni. De a Szigeten beletanultam ebbe is, így nem volt hiány a tanácsokban. Lassan mindent a tengertől vártunk, és a tenger, ami annyi bajt okozott nekünk, nem volt hálátlan. A magunkkal hozott élelem mind megromlott, hiszen a sós hordók, amelyekben a füstölt húst tartottuk, víz alá kerültek. Ez lett a sorsa a kétszersültes zsákok és tarisznyák javának, a babnak, a borsónak, a lencsének is. Mégis eléggé változatosnak mondhattam a konyhát. A már említett halak, csigák, teknősök adták élelmezésünk javát. Nagy meglepetéssel láttam, hogy a skorbut is elkerül minket. Senkinek nem lazult meg a foga, nem penészedéit el, sebesedéit ki a szája. Mindezt annak tulajdonítottam, hogy friss élelmet ettünk, olykor még nyersen is.
A nappali hőség után jót tett az este, amikor hirtelen meglepő hűvösség támadt. Alig ment le a nap, ami percek alatt bekövetkezett, és jött meg ugyancsak percek alatt az egyenlítői sötétség, már éreztük az áldott hűvösséget. Mindezt a hínár, a tengeri növényzet kipárolgásának tulajdonítottam. A kormány körül gyűltünk össze, pihenőt tartva a napi kemény munka után. (A negyedik napon sikerült a hajót szabályos tartásába állítani, amire igen büszke voltam.) Lámpásunk nem volt, de annyira megszoktuk az állandó esti és éji sötétséget, ha nem is volt holdfény, hogy pontosan úgy láttunk, akár nappal. Ilyenkor már megettük a vacsoránkat, elfogyasztottuk kis ivóvizünket, amit Bert kiadagolt, és más teendő sem akadt, mint vagy elszenderedni, vagy beszélgetni magunkról, életünkről, reményeinkről, terveinkről.
A szél éjjel is csodás egyenletességgel fújt. Kényszervitorlánk pompásan feszült, és amikor a hajó végleg visszanyerte középponti helyzetét, végre felhangzott a hajós ember szívének oly vidám kotyogás a hajó hasa alatt és a duruzsolás a hajóorrnál.
Büszkeség dagasztotta a keblemet, hogy volt erőm rávenni társaimat a hajó feltámogatására.
Említettem már valahol, hogy Martin a király hadigályájáról, a Triumph nevű négyárbocosról került hozzánk. Azt is említettem, hogy amíg módja volt erre, Martin nem vette le vastag ujjasát. Már kezdetben sejtettem, hogy ennek oka volt, hiszen mint kiderült, egyszerűen felmászott a hajónkra, jelentkezett Josiah unokaöcsémnél, hogy vegye fel a legénységi állományba; Közölte, hogy azon kívül, ami rajta van, semmije nincsen. Josiah is úgy volt, mint a legtöbb hajóskapitány, örült, hogy akadt egy emberrel több, hozzá még igazi vérbeli tengerész, ami Martin jelentkezésénél azonmód kitűnt. Azt is megmondta Martin, hogy a hadigályáról szökött, egy áruscsónak segítségével. Josiah szívesen fogadta az erős, tagbaszakadt, jókötésű embert. Csak azt mondta neki, elindulásig ne mutatkozzék, nehogy felismerjék, és ő kerüljön bajba, így Martin is a hajó mélyére került, mint azok a fickók, akik később annyi bajt okoztak nekünk. Martin nem tagadhatta volna le, hogy a király szolgálatában állt. Szokás a királyi tengerészeknél, hogy a flottába toborzott újonc hátára egy nagy N és egy nagy R betűt tetoválnak, továbbá a kar alsó és felső részére egy horgonyt, felette és a horgony körül kígyó formájú kötelet. Ezzel, mivel a tetoválást eltüntetni nem lehet, a flottába toborzott ember soha nem tagadhatja el, hová is tartozik, így járt Martin is, aki ugyancsak viselte a hátán a két betűt, karjain a horgonyt és a köteleket. Mivel obsitkönyve nem volt, bárki rátehette a kezét, hogy katonaszökevény.
Martin szívesen beszélt magáról, gyerekkoráról, még arról is, hogyan toborozták be a flottába. Büszke volt pattantyús voltára, meg hogy a legjobb tüzérek közé tartozott. De arról nem beszélt, miért szökött el a királyi négyárbocosról. Ha szót ejtettünk erről, elhallgatott, továbbment, vagy szótlanságba esett.
Végül – amikor már választott parancsnoka voltam a hajónak – Martin elmondta, miért szökött meg a Triumph királyi négyárbocos hadigályáról, a flotta legnagyobb hajójáról. Akkor történt ez, amikor éjszakás voltam a kormánylapát mellett, a többiek szanaszét aludtak a fedélzeten, pihenve a napi fáradalmat. Holdfény volt, ragyogtak a csillagok, mint a fekete bársonyra ejtett aranydarabkák.
Martin mellém állt, és így szólt:
– Könnyíteni szeretnék a lelkemen…
Mondtam, hogy csak rajta, erre felettébb alkalmas az idő.
– Ha úgy gondolod, tedd meg. Bár nem hinném, éppenséggel neked volna okod erre – tettem hozzá, hogy bátorítsam, és hogy tudja, szívesen hallgatom.
– Van okom rá – így ő.
– Hát akkor kezdd el.
– Kezdem – mondta, és nagyot sóhajtott. Odatámaszkodott mellém a rúdra, és beszélni kezdett. Én meg hallgattam.
Egyenletesen fújt a szél. Még mindig a hínárrengetegben úszott a hajó. Időnként felvágódott egy-egy madár vagy hal. Tudtam, hogy repülőhal, mert koppant. No, majd Bert örül nekik, ha felébred, és számot vet magában, mit ad reggelire a Dolphin embereinek.


MARTIN ELBESZÉLÉSE

Ne higgye, Crusoe uram, hogy amolyan mindenféle ócska ember lennék én. Szerettem az anyámat, apámat, testvéreimet, de a sors akként hozta, hogy búcsút kellett mondani nekik. Parasztok voltunk, de a tenger mellett éltünk, és én hamar belekóstoltam a tengerbe. Előbb halászlegényke lettem, gyerekfejjel, egy becsületes tőkehalhalásznál, aki a Devoni herceg uradalmába tartozott, és hogy melléje álltam, én is odatartoztam. Egy nap azután elhaladt mellettünk egy hadivitorlás, lenyúltak értem, és akkor már haditengerész voltam. Hiszen ismeri, Crusoe uram, így megy ez. Az ember a halakra, a hadihajó toborzóstisztje és fertálymestere az emberekre halászik, így lettem haditengerész. Egyik ágyús hajóról másikra kerültem, fogságba kerültem, megszabadultam, de erről már szóltam eleget… most csak bevezetőnek mondtam el újfent mindezeket, hogy jobban emlékezzen, és megértsen engemet.
Kezdetben én is kapálództam a szolgálat keménysége meg a korbács, a Mary néni és a vesszőzés ellen. Azután rájöttem, hogy ennek így kell lenni, beletörődtem a sorsba. A hajó vitt, láttam sok mindenfélét, még meg is tetszett a hadi szolgálat. Ágyúk mellé osztottak, bizony, uram, méghozzá fiatalon! Pattantyús lettem és árbocőr! Hiszi, nem hiszi, így igaz, akár itt kapjon össze a görcs, ha hazudtam.
Háromszor is megkerültem Afrikát, s láttam Indiát, ahová annyian vágynak. Gyöngyöket, fülbevalókat hoztam haza. Eladtam őket a kikötők piacain, hogy pénzt vihessek haza. Mert bizony nemcsak abból áll a tengerész élete, hogy verik, korbácsolják, mesebeszéd. Ha okos, pénzt is tud szerezni, meg mindenféle jóféle holmit, selymeket, állatbőröket. Csak egyre kell ügyelni, ne vegye észre a hajómester, mert akkor vége mindennek. Kideríti, hogy loptam, és elveszi. Nincs az a hatalom, amelyik visszakotorja a hajómester markából. Legfeljebb, ráadásnak, előveszi a Mary nénit, és akkorákat vágat az emberre, hogy minden időkre elmegy a kedve a selyemtől is, az állatbőrtől is.
Figyeljen csak, Crusoe uram, tudom, hogy minderről tud, mert ki tudná jobban, ha nem kegyelmed. De akarok én mást is mondani, higgye el. Nem azért fecsegek, hogy ezekről szóljak. De tudja, kell amolyan melegítés, hogy a puncsnak íze legyen! Arról akarok én szólni, Crusoe uram, meg könnyíteni a lelkemen, hogy miért is szöktem el a Triumph négyárbocosról, ahol nem is volt rossz sorom.
Mert szerettek, isten látja lelkemet, szerettek. Még a commodore is, ami sokat jelent ám. Ha eléje kerültem, vagy elment mellettem, ami előfordult, mindig megveregette a vállamat, holott inkább volt tigris, mint ember.
És mégis, mégis megszöktem.
No, ide figyeljen, Crusoe uram, mindjárt elmondom, mi történt az életemben, hogy így tettem, vállalva a fedélzeti vesszőfutást vagy a kötéllel való áthúzást a hajó hasa alatt, ami egy a halállal. Mert ez lett volna a sorsom, ha elfognak, vagy ha valaha is elfognak.
Még az őszön történt, hogy megjöttünk Indiából. Doverben kötöttünk ki elsőnek, és itt mindjárt jó fogást csinált a szállásmester – egyszerre három csónakra való tengerészt toborzott össze a kikötőben, az utcákon, a kocsmákban.
Köztük egy legényt, akiről kiderült, hogy nemcsak földim, de a rokonom is. Ennél kétségbeesettebb embert keveset láttam, holott itt ezen a hajón mi is sápítoztunk már egynéhányszor, és térden állva kértük az Istent, meg a szenteket, hogy segítsenek. De ez a legény maga volt a nekivadult kétségbeesés. Erős, jóképű legény volt, igen-igen kedvemre való. De sehogyan se tudta bevenni, hogy ott már nem folytathatja, ahol abbahagyta. Egy évig partra se mehet, így szól az újoncregula. Ettől többször úgy nekivadult, hogy alig tudtuk lefogni, mi öreg tengerészek.
De hát, nem mondom, oka volt a kétségbeesésnek. Fiatal házas volt, féléves gyerek várta otthon, és szép kis tanya, amit magam is ismertem, hiszen átjártam hozzájuk. Apja a doveri herceg vadásza volt, márpedig ez a herceg ismert arról, hogy a vadászokat ajnározza. Jimmy, így hívták a rokonomat, sehogyan se akart beletörődni a sorsába. Egyre azt hajtogatta, hogy megszökik, de amíg erre sor kerülhet, mert őrizték a többi újonccal együtt, hát nem csinál semmit a hajón. Itt kezdődött a baj. Kértük, intettük, hogy ne murizzon, ne csinálja a tüzet, úgyis elég kemény fickó a fedélzeti főmester meg a két fogdmeg, akik a fedélzetre korbács nélkül nem is teszik a lábukat. Mit tudta Jimmy, hogy ki az a főmester meg a két fogdmeg meg a korbács, a Mary néni. Nem tudott semmit, noha intettük, de mintha ennek a kormánylapátnak beszélnénk, annyit se ért a szavunk.
Végül árbochoz kötözték, elverték.
Én mostam fel a nyomorultat, ami tilos volt, úgyhogy kaptam is érte a főmestertől egynéhány rúgást. Kibírtam, szerettem Jimmyt. Ha nem mosom fel, ott marad. De hát tudja, Crusoe uram, a hadihajón már így van, a vasnál is keményebbek a fejesek. Magam se lennék más, mert annyi embert összetartani másként nem lehet. Ebből is láthatja, amit most mondtam, hogy tudom én a rendet, a fegyelmet becsülni is. Mégis szembekerültem a főmesterrel.
Attól kezdve, hogy látta: pártját fogom Jimmynek, gyűlölni kezdett. Előbb csak amolyan kis bosszúságokat dörgölt az orrom alá. Belém kötött, hogy koszos az ágyúcső, merthogy az első kazamatasor hetes ágyújának én voltam a felelőse mint pattantyús. Méghogy koszos? – hüledeztem. Bizony koszos, te kurafi! – üvöltötte a főmester, és pofon vágott. Holott nem is volt koszos, mert többre tartottam az ágyút, semhogy piszkosan tartsam. És ez így ment, gombolyodott tovább. Ha felküldött az árbocra, napestig nem tudtam lejönni. Megvonta a bort, ami járt, hiszen öreg tengerész voltam. És így macerált szünet nélkül. És üldözte Jimmyt.
Crusoe uram, pokollá tette az életemet, meg annak a nyomorult legénynek az életét. Nem akadt matróz, aki ne morgott volna a történtek miatt. Nem egy azt mondta, fogjunk össze, és üssük le a főmestert, meg a két pribéket, akkor békesség lesz. Igen ám, de azért tizedelés jár, s miért szenvedjenek az ártatlanok? Azt mondtam a cimboráimnak: ide figyeljetek, legények, ne mozduljon senki, tudom én, mit kell tenni; vagyok én annyi, hogy véget vetek, ha elégnek tartom! … És ilyesféléket mondtam. Közben Jimmy már réges-régen betört, csak éppen olyan bánatos volt, annyira szótlan, hazafelé sóvárgó, hogy nem is hívták másként a hajón, mint a Bánatos Jimmy. Tudja, Crusoe uram, ilyen a tengerész, sajnálták, de csak megmosolyogták. Az egész nagy Triumph hajón én és Bánatos Jimmy volt a főmester céltáblája. Bármi is történt, belénk kötött. Akár hiszi, akár nem, Crusoe uram, még a commodorénak is feltűnt ez. Egy napon megkérdezte tőlem, miért nem viselkedek úgy, mint éveken át a három indiai út alatt? Mondtam, de nagyságos úr, már bizony én úgy viselkedek, de mit tegyek, ha a főmester mindenben szálkát lát! … Hívatta a főmestert, bizony, a commodore hívatta, akit tigrisnek neveztünk. Jött a főmester meg a két pribék, és akkor én már tudtam, nem lesz ebből jó. Hajaj, nem lesz jó abból, hogy a commodore hívatja, az én panaszomra. Valójában nagy hibát követtem el, magam se úgy gondoltam, csak annyira: megmondom, hogy mi a bánatom, ha már egy ilyen nagy úr megkérdezi, és a nagy úr továbbmegyen. De nem ment. Hívatta a főmestert, mint mondom.
Az jött, de bizony alázatosan, szétvetett lábbal megállt a nagy úr előtt, meg a két pribék is. Én is szétvetettem a lábam, mint illik. Azt kérdezte a commodore: mi bajod ezzel az emberrel?… Mire a ripők nem azt mondta, hogy ez a baj vagy amaz, á, dehogyis, csak azt, hogy neki az égvilágon nincsen velem semmi baja… Hiszen panaszkodik – így a commodore, de éreztem, hogy megváltozik a hangja. Panaszkodik? – csodálkozott a főmester. Ez az ember panaszkodik? Hiszen a legjobb embereim egyike, ajnározom… Crusoe úr, esküszöm így mondta: ajnározom. Mármost mit tehetett erre a commodore? Azt, amit tett. Rám ripakodott, hogy minek nézem őt, bolondnak vagy mi az istennek, káromkodott, mint a jégeső, vörös pulykaképe még vörösebb lett, s akkor már tudtam, vége ennek is. Többet ez nem veregeti meg a vállamat, Nem is tette. Soha attól kezdve. De ha meglátott, mérgesen vicsorgott, mint a kutya, ha harapni akar.
Hát így jártam. Úgy elintéztem ezzel a sorsomat, hogy jobban se kellett. A főmester nem azonnal csapott le, de nem ám. Várt. Akkor csak annyit sziszegett a fülembe a fogai között, amikor eltalpalt mellőlünk a commodore: zsivány, megjárod… Ezzel a két fogdmeggel ő is otthagyott. Attól kezdve behúztam a fejemet. Tudtam, hogy történik valami, tudtam. Elmondtam Jimmynek és egynéhány jó pajtásomnak, mi történt. Mindegyik azt mondta: szökjél meg, Martin, szökjél meg! … Igen ám, de megszökni egy hadihajóról nem könnyű, tudja ezt Crusoe uram is. Az őrség, ha az édestestvérem állna ott, úgy figyel, mint a róka vadász az erdőn. A fejükbe kerülhet a szökés. Meg hát a főmesternek joga van arra, hogy a körhálót kifeszíttesse a kikötőben, ha az újoncok szökésétől kell tartani. A Triumphön mindig volt egy sereg újonc, hát a kikötőkben hálóval körülfogva horgonyzott, akárcsak az indiai szigetek öbleiben, ha leszállt az éjszaka. Tudtam én, mire megy ki minden, tudtam.
No várjon csak, Crusoe uram, várjon. Sor kerül a végére is, rövidesen.
Ahogy éreztem, szorul a kötél a torkomon, magam is tudtam, cselekedni kell. De hogyan? Csak egy volt lehetséges, megölni a főmestert, s aztán pucolni, ahogy lehet. Igen ám, de nem akartam én gyilkolni. Nem én. Igaz, nem tettem volna mást, mint elégtételt vettem volna sok jó matróz, tengerész haláláért, akiket agyonveretett korbácsaival. Mert ehhez joga van a főmesternek, ha bebizonyítja a commodorénak, hogy lazítottak, vagy megtagadták a munkát, a szolgálatot. Ennél könnyebb bizonyítás nincsen.
Mondom, tétováztam.
De hát végül is bekövetkezett. A francia partokról jöttünk, mert akadt ott kisebb kalamajka, több hadihajóval együtt. Dover előtt haladtunk, amikor csak látom ám, meg szájról szájra jár a hír, hogy Bánatos Jimmyt korbácsolják. Ott állt a négyszög az előárbocnál, az alsó marsvitorlát bevonták, hogy több hely legyen. Oda akartam rohanni, át akartam törni az embergyűrűt, de a társaim lefogtak… Crusoe uram, nem nyújtom tovább. Jimmy meghalt. Nem akadt senki, aki felmossa, de talán nem is lehetett volna már. Ötvenet veretett az a gyilkos a hátára az ólmos korbáccsal! Csak akkor engedtek hozzá, amikor már kinyúlt. Én tekertem vászonba, mert ezt megengedték. Én dobtam a tengerbe azt a legényt, aki a rokonom volt, és akit szerettem. Tudtam, hogy most majd én következem. De azt is tudtam, hogy Jimmyért bosszút kell állnom. De azt is tudtam, hogy meg kell mondanom az apjának, a fiatal feleségének, hogy Jimmyt ne várják többé haza.
És erre Sheernessnél került sor, hogy felmegyünk a Medwayn, és dokkba állunk, mert már tele volt a hajó feneke kagylóval meg mindenföle vacakkal. No, most figyeljen, Crusoe uram, így történt.
A főmester szálláshelye a második kazamatasor elején van, ott, ahol a kisebb golyóbisraktár, meg felette a kadettek kabinsora található. Este volt, a takarodó régen elhangzott; s mindenki – már bocsásson meg – a függőágyakban döglött, csak az őrség állt a helyén. Nehéz út volt mögöttünk, meg azután Jimmy halála is elszomorította a népet. Rám várt a kötelesség, hogy végigjárjam a hajót, és ahol kevés az olaj a lámpákban, oda töltsek. Ahogy lemegyek a lépcsőn a kadettek előtt a második kazamatára, látom ám, hogy nyitva a főmester kabinjának ajtaja. Fény világít onnan, tehát a főmester odabenn van. És sehol egy ember a fogdmegjei közül, akik nélkül nem szívesen mutatkozott! No mondtam, Martin, elérkezett az idő! Arra is emlékeztem, hogy a vízen, éppen a főmester kabinja alatt egy giggnek kell lennie, mert arról mászott le a búvár a vízbe, hogy megnézze a hajó hasát, és a gigget nem húzták fel. Tudtam, hogy a jó sorsom intézte így; talán maga az Isten, hogy végre akként cselekedhessek, ahogy a hajó minden matróza és tüzére kívánta volna.
Letettem az olajos kannát, s elővettem a tőrt, amit jogosan az oldalamon hordtam.
Letettem a saruimat is, nehogy koppanjanak.
Belestem a kabinajtón. A főmester az asztalka előtt ült, rumot ivott, ezt az újféle italt, amit nagyon szeretett. No, véltem, legalább szép halálod lesz!… Ezzel beléptem, lassan behúztam magam mögött az ajtót.
Hallottam, hogy kortyolgatja az italt, meg nyög hozzá megelégedetten.
Ekkora csönd volt a hajón, uram.
Már csak három vagy négy lépésre lehettem tőle, amikor megfordult.
Nem tudott kiáltani, mert tele volt a szája rummal.
Pedig meglátta a tőrt a kezemben: Akkorára meredt a szeme a rémülettől, mint a tengernagyi hajó lámpása.
A többit már tudja, Crusoe uram, nem is mondom.
A főmester Jimmy után ment, ahogy kellett. Én meg ki az ablakon, le a giggbe, elvágtam a kötelet, és neki az éjszakában a Medway mocsarainak.
Minden úgy történt, ahogy kívántam. Találtam egy halászt, akinél meghúztam magamat. Hallottam, hogy dobolnak, riadóznak, trombitáinak. Láttam a fáklyásokat is…, de hát kereshettek. Még a tanyára is eljutottam, hogy megvigyem a hírt. Azután Hullba kerültem, ahol kinéztem ezt a hajót, így történt, Crusoe uram. Most talán már érti, miért hallgattam. Gyilkos vagyok, tudom, de azért, higgye el, becsületes ember. Angliába azonban többet nem megyek vissza.
Megköszöntem Martin hozzám fűződő bizalmát, és biztosítottam róla, hogy egyáltalában nem tartom őt közönséges gyilkosnak. Biztosítottam arról is, hogy megőrzőm titkát, és igen becsületes valakinek tartom, amiért nem hetvenkedik tettével, sőt okosabbnak véli, ha hallgat róla.
Láttam, jólesett buzdításom, talán még inkább megértésem.
Mondta is, hogy most már későre jár, átveszi a kormányt tőlem, menjek csak pihenni, így is csoda, hogy idős ember létemre így bírom a munkát, az éjszakázást. De még hozzátette, hogy az elmondottakhoz lesz egy kiegészítése, az már nem sietős, ráérek én is vele. Mondtam, hogy jól van, ő tudja, mi lenne az, bármikor szívesen meghallgatom.
Pihenni tértem. Péntek szárnycsapkodva, makogva, rikácsolva várt, örült, hogy visszamentem a kabinba. Csak nappal engedtem ki a madaramat, éjjelre behoztam, mert féltem, hogy a sötétségben valami baj vagy veszedelem éri.
Bizony már derengett, amikor álom jött a szememre, annyira foglalkoztatott Martin vallomása meg szegény boldogult Bánatos. Jimmy esete. Mindenesetre Martin még közelebb került hozzám, szinte testvéremnek éreztem őt.
Ekkor jutottam arra a gondolatra, hogy beavatom őt a titkomba, a már feledésbe merült portugál átrakodóhelyet illetően. Ami eddig nem volt fontos, most fontossá válhat, hiszen ha a Dolphint helyre is hozhatnánk valahol valahogyan, a kár a hajóban is és az énáltalam vásárolt áruban is igen nagy, kellene tehát valahonnan némi segítség. Természetesen számításba vettem azt, hogy gyarmatom, a Sziget, nemcsak eszmei értéket jelent a számomra, de anyagit is. Az ottmaradottak jól tudták, hogy bért tartoznak fizetni nekem vagy hozzátartozóimnak, vagy megbízottainknak, akik majd felkeresik a Szigetet. De hát nem tudhattam, mennyire fogadták meg tanácsaimat, és mennyire futotta erejükből: vajon virágzó életet vagy nyomorúságos szemétdombot teremtettek-e a Szigetből? Mivel hírt eljövetelem óta semmit sem kaptam – nem ringattam magamat semmiféle ábrándban, és mint azt mindenki tudta, inkább én voltam azon, hogy értékeket vigyek a Szigetre, semmint onnan elhozzak.
Ezért határoztam el, hogy beavatom Martint a titkomba.
Előbb okosabbnak tartottam megvárni, mit is akar ő még tőlem.
Erre, ugyancsak késő este, s megint a kormány mellett került sor.
– Mit is készülsz nekem mondani, Martin fiam? – buzdítottam a Triumph szökevényét, aki odaállt mellém a rúdhoz, de zavarral küzdött. Ezt nem annyira láttam, mint inkább éreztem, mert ismét egészen sötét lett, felhők tornyosultak az égre, már délután óta.
– Hát csak annyit szeretnék mondani – kezdte Martin, és elmondta, hogy ő három dolgot tart minden ember számára a legfőbb jónak: az otthonalapítást, a családalapítást és a munkát.
Mire én helyeseltem, mondván, hogy én is ezt vallom. Nincsen e háromnál különb semmi sem.
– Hát ha itt is egyet értünk, Crusoe uram, akkor talán megkérdeném – lehetséges volna-e az, hogy helyt kapnék a gyarmatán? Mert hallom, a két matrózt éppenséggel arra jelölte ki, hogy ott maradjanak, és segítsenek alattvalóinak a becsületes élet kialakításában. Az egyik kovács, a másik ács, magam is vallom, ügyes emberek. De talán nekem is hasznomat tudja ott venni.
Annyira őszintén beszélt, hogy könny futotta el a szememet, íme, vannak már emberek, akik odavágyódnak, arra a szigetre, ahol én voltam az első fehér ember.
Azt feleltem Martinnak:
– Szívesen veszem, ha megtelepszel. Lehetnél akár az én személyes megbízottam is, de erről majd beszélünk. Mindenesetre hasznosítani tudod ott magadat, ügyes ember vagy, és bizony nem féltelek, hogy nem leled meg ott a helyed. Tehát üss a tenyerembe, elfogadlak, mint gyarmatom új polgárát!
Kezet szorítottunk, és tudtam, Martinban komoly segítséget kapok, ha arra kerül a sor, hogy partra szálljak a Szigeten és mérlegre tegyem a jót, a rosszat, ami az én távollétemben ott történt. Mert hogy őszinte legyek, valójában aggódva gondoltam az én kedvelt spanyoljaimra meg azokra a csirkefogókra, akiket otthagytam, hogy rendes emberekké váljanak.
Mi történhetett, és mint élhetnek gyarmati alattvalóim? Hányszor eszembe jutott, de felelet addig nincsen, amíg nem látom szemtől szembe a valóságot.
– Csak már érnénk el a Szigetet – mondtam halkan a kormánynál, inkább magamnak, talán csüggedten is.
– Elérjük, Crusoe uram. Higgye el, elérjük.
– Bízol benne?
– Most már igen – csengett vidáman Martin hangja. – Az életem függ tőle. Angliát többé nem láthatom. Az az új hazám, a Sziget.
Nem láttam a társam arcát, de elképzeltem, Martin most mosolyog. Jólesett.
És hogy lássa, mennyire becsülöm őszinteségét, bizalmát, beavattam titkomba: mit is mondott nekem az én lisszaboni öreg barátom.
A hajnal ott talált minket a kormánylapátnál. Észre se vettem, hogy az előző nap kora reggele óta egy szemhunyásnyit sem aludtam.
A felhők is felszakadoztak addigra.
A Dolphin –  csonka árbocával, nyomorúságos felszereléssel, de haladt nyugatnak. Fogyott a hínárrengeteg is. Végre szűnni kezdett ez a bűzös, mocskos növényzet, kígyók és férgek rengetege. Hitünk a szabadulásban most már valóban erős volt.
Amikor már ébredezni kezdett a népség, befejezésül csak ennyit mondtam Martinnak:
– Erről senkinek semmit, csak akkor, ha baj érne. Akkor elmondhatod Josiahnek és Bertnek, elvégre elhalt bátyám gyerekei. Szeretem őket, de tudod – inkább benned bízom, mert a fiatal mind fecsegő. Meg azután minek lovalják magukat, hátha egy fia penny sincsen ott!
Martin ünnepélyesen bólogatott. Arcára volt írva, mit is akarok pontosan. Valójában megkönnyebbültem, mint ahogy az is könnyebbséget jelentett, hogy Martin a Szigeten akar megtelepedni. Végleg eldöntöttem, hogy személyes megbízottammá teszem, amolyan kormányzóhelyettessé. Méltó ilyen bizalomra.
Hogy megszabadultunk a hínártengertől, egyre inkább foglalkoztatott minket, merre is haladhat a Dolphin.
Egy nyomorúságos térképünk maradt a sokból, amit nem ragadott el az ár. Ezzel ugyan nem sokra mentünk, de arra jó volt, hogy elábrándozzunk mellette.
Az a Jákob-bot, amit szerkesztettünk, annyit mégis bebizonyított, hogy még mindig az Egyenlítő északi felén haladunk, ami igen megnyugtatott minket, mert nem szerettünk volna Brazíliának olyan részénél partot érni, ahol őserdők vannak. Azt ugyanis már láttuk, hogy vitorlázatunk valóban csak a hátszélre felel meg, oldalozni alig képes a hajó.
A bizonytalan helymeghatározás és a gyengécske térkép segítségével, a nap, a hold, a csillagok állásából arra következtettünk, hogy csakis a Karib-tenger szigetei felé haladhatunk.
Bár ha számításba vettük az eltelt sok időt, hányódásunkat, amikor a hurrikán kényére-kedvére arra dobta-vonszolta a hajót, amerre akarta, akkor is már régen partot kellett volna érnünk.
Josiah unokaöcsém töprengésében érdekes feltevésre jutott: hátha abba a nagy, ismeretlen csatornába vagy tengerrészbe jutottunk, amit a régi hajósok annyira kerestek, s amelyen keresztül Indiába meg Kínába akartak jutni, nem keleti, de nyugati irányba hajózva?
Amennyire érdekes lett volna egy ilyen felfedezés, annyira megrémültünk tőle: meddig tarthat akkor kényszerű utazásunk, és meddig bírjuk a nélkülözéseket?
Reméltem ugyan, hogy ilyesmiről szó nem lehet, a térképek nem tudnak ilyen nagy átjáróról az Atlanti-óceán és a Déli-tenger között. Mondtam is ezt Josiahnak, de ő bizonygatta, hogy világunkban sok minden lehetséges, és talán inkább a régi hajósoknak volt igazuk, mint jelenünk térképrajzolóinak, akiknek legtöbbje színét se látta tengernek, nemhogy a Karib-tengernek vagy Brazíliának, vagy az amerikai partoknak.
De a helymeghatározással való viaskodás meg a vitánk a létező vagy nem létező átjáróval kapcsolatban jó volt arra, hogy elterelje figyelmünket mindennapi gondunkról. És ez az élelmezésünk, kosztunk és italunk volt. Ahogy elhagytuk a hínárvidéket, megcsappant a halak száma. Időnként egy-két repülőhal mutatkozott, de másféle csak elvétve. A horog és a háló, amely azelőtt bőségben szállította a fedélzetre a tenger ajándékát, most félnapokig is mozdulatlan maradt. Szerencse, hogy számoltunk ilyesmivel, és maradék sókészletünkbe eltettünk egy csomó repülőhalat, amit előzőleg megfüstöltünk. Volt elég forgács, fadarab, amivel tüzelhettünk.
Tudom, Yorkban illatos faágakkal füstölik az eltevésre szánt húsneműt, de erre nekünk nem volt módunk.
Bántott, hogy megbukik feltevésem, nevezetesen az, hogy a hajótöröttnek nem kell félnie, mert ott a tenger mérhetetlenül sok élelmével. Ámde ha meggondoltam, mégse kellett félni, mert a hínártenger után érthetőnek tűnt az élet hiánya. Minden hal, félszegúszó, lábasfejű oda húzódott, ott kereste élelmét a növényzet rengetegében, ahol még védelmet is talált az elbújásra.
Elsősorban az ivóvízzel és papagájom élelmezésével volt a legtöbb bajunk. Az esővízkészlet nemcsak fogyott, de romlott is. Madaram is sok töprengést okozott. Mit tegyek, hogy etetni tudjam, amikor halat vagy hasonlót nem eszik, csak magokat vagy zöldséget. A számára hozott magkészlet java elveszett, vagy annyira beázott, hogy szárítani sem volt érdemes. Még a legszívesebben a hínár friss hajtásait csipegette, de utána olyan szomjas lett, hogy nem győztem itatni, holott éppen a víz volt legféltettebb kincsünk. Lemondtam a magam vízadagjáról, csakhogy Péntek megmaradjon, hiszen múltam részese volt, társam és cimborám a Szigeten, kedves emlékeztető bennszülött barátomra.
Ilyen gondokkal küzdöttünk, amikor elhagytuk a hínártengert.
És az egyik éjszaka, éjfél után, amikor szokás szerint Martin állt már a kormánylapát mellett – amelyet időnként le is lehetett rögzíteni, annyira egyenletesen fújt a szél, és ugyancsak egyenletesen gördültek a hullámok, mondom, az egyik éjszaka arra ébredtem, hogy madaram rettentően rikácsol, és verdes a szárnyával. Péntek valóságos házőrzőnek számított, és akár a kutya, minden váratlant azonnal jelzett.
Kinyitották a kabinajtót, Martin jött be, és fölém hajolt:
– Crusoe uram, jöjjön azonnal!
És már el is tűnt. No, ennek fele se tréfa, véltem, és gyorsan feltápászkodtam fekhelyemről. Mire kimentem, a többiek is felébredtek, és ott álltak a lapát mellett.
– Amarra világosságot látni – mondta Martin, és északnak mutatott. – Hajólámpás lehet!
Bert és Josiah azonmód felmászott a keresztrúdra, ahonnan hajónkról a legtávolabbra lehetett látni. S már kiáltották is:
– Az ám, hajólámpás! Velünk egy irányban halad. Nem nagy hajó, mert alacsonyan van a lámpa.
Néhány perces figyelés után Bert még hozzátette, hogy távolabbra még egy fényt lát, ami ugyancsak hajót jelenthet. Josiah tagadta, hogy látni ilyen fényt. Mindegy: mégiscsak látszott egy fény, ami semmi más, csakis hajólámpás.
Összeültünk tanakodni. Igyekezzünk úgy lavírozni, hogy az ismeretlen közelébe kerüljünk? Verjünk vasat, kondért, hordót, hogy hátha elhallatszik az általunk okozott zaj?
Annak a hajónak, ha lámpást éget, bizonyára van vize, talán élelme is. Talán segíthet. Csak az a kérdés, miféle hajó?
A németalföldi konvojból megmaradt hajó vagy másféle vitorlás? Esetleg éppen honfitárs? Vagy másféle, talán bizony kalózhajó?
Kedvünkre válogathattunk a lehetőségekből.
Martin óvatos volt, nem szerette – érthető okból – az ismeretlent.
Josiah és Bert amellett kardoskodott, hogy ugyan miért jelentene veszélyt a lámpás gazdája.
A két matróz is egy dudát fújt: okosabb lenne a közelükbe menni, legalább megtudnánk, merre is járunk. Az is lehet, hogy segítséget nyújtanának.
És mit hittem én? Bevallom, rossz érzés fogott el, amikor megláttam a lámpást. Okát teljességgel nem tudnám adni, mitől is volt ez így, de emlékszem jól – semmiféle vidámságot nem éreztem a hajólámpás láttára.
– Azt mondtad, Josiah öcsém, hogy a lámpás alacsonyan függ? – kérdeztem én.
– Azt, bácsikám, pontosan – felelte Josiah unokaöcsém.
– És te, Bert? Mit mondasz?
– Ugyanazt, amit Josiah. Éppenséggel ugyanazt.
Ebből mindjárt tudtam, hogy nem a németalföldi hajók közé tartozik a felbukkant hajó. Ha pedig nem, akkor vigyázni kell.
– Miért? – néztek rám Martin kivételével az emberek.
Már derengett, tehát láttuk egymást. Néhány perc múlva eltűnik a lámpafény úgyis.
Elmondtam nekik, miből következtetek arra, hogy nem németalföldi hajó haladhat amott. Ugyanakkor arra is intettem társaimat, hogy többet ér az óvatosság, mint az oktalan könnyelműsködés. Éppenséggel elmondhatjuk, hogy elég bajunk volt, minek legyen még több. Az alacsony lámpás gyors, fürge hajót jelent, márpedig az óceánnak ezen a részén, ha a hajó keletről jön, minden lehet, csak éppen nem fürge kis hajó.
Gyanúsnak találtam tehát az ismeretlent. Úgy döntöttem, hogy inkább délebbre, tehát délnyugatra fordítjuk hajónk csonka orrát, hogy eltávolodjunk a lámpás gazdájától.
Mekkora felzúdulás támadt! Bert, Josiah és a két matróz ugyancsak morgott. De Martin helyeselt, mondván, hogy adott esetben, ha rajta állna, ugyanígy tenne.
– A tengeren, de errefelé különösen, nem jó az ismeretlen – mondta.
Ezért tartottam én is helyesebbnek, ha letérünk eddigi irányunkból, vigyázva, hogy megmaradjon a félhátszél, mert egyébként nem fogott volna a vitorla.
Gyanúsnak találtam azt az alacsony lámpást, és gyanúmtól nem szabadultam egész nap. Mondtam is az embereknek: figyeljünk mindenfelé, de főleg az északi irányba, nehogy meglepetés érjen minket.
De eltelt a nappal minden baj nélkül.
Még halat is fogtunk, sőt több repülőhalat. Délutánra elborult, és hirtelen megnyíltak az ég csatornái: igen rövid ideig esett, de sűrűn, úgyhogy megtölthettük tartályainkat, és a gyűjtőponyva széléhez tartva szánkát, a gyomrunkat is.
Minden biztatónak tűnt, most már csak az kellett volna, hogy partot lássunk, talán éppen Trinidad partjait.
Nem láttunk partot, de láttunk madarakat, igen nagy seregekben, tengeri ludakat meg rengeteg sirályt, amelyek nyugatról jöttek, és keletnek tartottak, feltehetőleg a hínármezők felé. Ebből valóban nem következtethettünk másra, mint arra, hogy vagy Amerika partja vagy a Karib-tenger valamely szigete van már a közelünkben.
Örömömre szolgált, hogy amikor az este leszállt, a hajólámpásnak nyoma sem volt. Pedig éjfélig felváltva figyelte Josiah és Bert vagy a két matróz. Végül éjfél után kiadtam a rendelkezést a pihenésre. Láttam, hogy Martin fáradt, felajánlottam, hogy csak pihenjen le, majd én ellátom a kormányt. Olyan gyönyörűségesen egyenletes szél fújt, amilyet máshol nem lehet találni.
Amit a továbbiakban elmondok, azt máig sem értem, szégyenlem is, és csak azzal magyarázom, hogy a sok napig tartó szomjúság után végre annyi vizet ittunk, amennyit akartunk, és ettől elfáradtunk, mint ahogy az ilyen esetben történni szokott. Elfáradtunk, és jót aludtunk, társaim fedél alatt, én – szégyenszemre – a kormánylapátnál.
Nem tudnám megmondani, mikor jött álom a szememre. Elég könnyelműség volt, hogy engedtem a csábításnak. Időnként le-lebukott a fejem, szundítottam, de csak néhány percig, mert utána megint felkaptam a fejemet, és igyekeztem magamhoz térni.
Utána megint csak elszundítottam.
Végül engedtem a csábításnak. Lekötöttem a kormánylapátot, és odagörgettem egy hordót, arra ráültem.
Mindig is ellene voltam annak, hogy munka közben kényelmeskedjünk. Ilyesmiből jó sohasem származik, mint ahogy az én esetemben bebizonyosodott.
Abból, hogy láttuk a sok ludat meg a sirályok nagy csapatait, okosabbnak kellett volna lennünk. Hiszen bármikor felbukkanhatott a láthatáron a szárazföld. Őrséget kellett volna tartani, méghozzá a keresztrúdon, most már tudom.
Akkor erről elfeledkeztünk.
Arra ébredtem, hogy motoszkálást hallok, meg hangokat.
Először az lepett meg, hogy világos van. Süt a nap. A horizont felett függ már, és ragyog a tenger.
Ugyanakkor egy hajó halad mellettünk, a másik alig néhány méterre tőlünk kísér!
Először arra gondoltam, hogy álmodom, s még behunytam a szemem, hogy folytassam az álmom, ami ugyan nem tetszett, de hát mit tegyen az ember, ha álmodik?
De néhány pillanat múltával rádöbbentem, hogy mégsem álom, amit láttam.
Újból kinyitottam a szememet, de akkor már előttem állt több ember, rám vetették magukat, és megkötöztek.
Kiáltottam, de sok értelme nem volt. Nyüzsgött a fedélzet az idegen fickóktól, akik egymás után rángatták elő Martint, Josiaht, Bertet, az ácsot, a kovácsot.
Úgy estünk fogságba, mintha gyerekek lettünk volna.
Kiabáltam, hogy kik vagytok, mit akartok, nem látjátok, hogy roncshajón kínlódunk, és mindenünk elpusztult, de beszélhettem.
Idegen, ismeretlen nyelven gajdoltak, ők az én, én az ő beszédüket nem értettem.
Percek alatt foglyok lettünk a saját hajónkon.


HATODIK FEJEZET

Különös fogságunk és partraszállásunk története


Amit az előbbiekben elmondtam, percek alatt történt, de talán percek alatt sem. Időnk még arra sem jutott, hogy felocsúdjunk. Mire magamhoz tértem, már összekötözve feküdtem a kormányállás deszkáin. Ugyanígy a társaim is, Martin, Josiah, Bert és a két matróz. Martin üvöltött, káromkodott, a két matróz ugyancsak, de ezzel támadóink semmit nem törődtek. Josiah és Bert fektében megdöbbenve meredt rám, talán vádoltak is mulasztásomért, amit később ugyan tagadtak, és annyi csapás után ezt a fordulatot is a sors rendelésének tartották.
Az idegenek hangyaként nyüzsögtek a hajón, lehettek harmincnál is többen, talán negyvenen is. Mindent megnéztek, megtapogattak, megtalált fegyvereinket hatalmas üvöltés közben vitték át a hajójukra, ami hozzánk simulva állt, széllel szemben. A másik hajó egyre közelebb jött, és az is mellénk állt. Ekkor leszerelték a vitorlát, kötélre fogták a mi hajónkat, és igen ügyesen, ami becsületére vált volna bármiféle nemzet hajósainak, vontatni kezdtek minket.
Ebből láthattuk, hogy nem holmi fosztogatást hajtottak végre támadóink, de fogságba is visznek. Még kényszerhelyzetemben is megfigyeltem hajóikat, amelyek igen emlékeztettek az általam jól ismert mór vitorlásokra. Alacsony fedélzetű, magas árbocú hajók voltak, amiket inkább tanácsos szigetek között használni, mint a távoli tengeren. Észrevettem a kormányállás fölött mind a két hajón a lámpást is. Mindkettő pontos mása volt a régi karavellák megszokott lámpáinak, amilyet a hulli kocsmákban használnak manapság világításra. Eme lámpák egyikét láttuk az előző éjjelen, azaz Bert mindkettőt látta.
Előérzetem ebben az esetben sem csalt meg, gyanakvásom nem volt alaptalan. (De azt sem tagadhatom el, hogy nem egy esetben reménykedtem valami esemény sikeres kimenetelében, vagy ugyancsak valami eseményt jó jelnek véltem, s mégis tévedtem. Ilyen az ember és az élete.)
Gyors mozgású, fürge népség rohanta meg hajónkat. Külsejük ijesztő volt, esküszöm. A legtöbben csak éppen valamiféle nadrágot vagy ágyékkendőt hordtak, de akadt közöttük olyan is, akin a hazai tengerészek közismert csíkos nadrágja volt, piros, kék vagy sárga ing, sőt ütött-kopott bársonyzeke, amelyet valakiről bizonyára lehúztak. De mindannyian megegyeztek abban, hogy a hajuk a vállukig omlott, szemüregük és a szemöldök kék színű festékkel volt körülkenve, a fülükben rézkarikák csilingeltek. Mindjárt tudtam, kikkel kerültünk össze, amit igazán nem mondhattam örvendetesnek.
Elképedve láttam, hogy sorsunk azokkal a karib-aruakokkal hozott össze, akiknek ősei spanyol nőket raboltak az első telepítvényekről, erődállomásokról, összeházasodtak velük, és gyerekeiket a maguk törvényei szerint nevelték. Valamikor a karib-aruakok emberevő nép volt, úgyhogy a foglyokat csak az áldozati ünnepekig tartották, azután megölték és felfalták őket. De a spanyol nők mégis jótékonyan hatottak a pogány szokásokra, és a karib-aruakok felhagytak az emberevéssel. A rablásról, a fosztogatásról, emberölésről mégsem mondtak le, ebből és ezért élnek. Kalózok voltak a múltbán, azok most is, törzsi rendszerben élnek, és némelyik törzs – a jobb haszon és a kényelmesebb élet reményében – részes szerződést köt olyan európai kalózokkal, akik tekintélyt szereznek előttük, és megfélemlítik őket, mint nem egy spanyol, angol, francia kalózvezér tette.
Hogy a mi támadóink melyik szigetre, melyik törzsbe tartozhattak, ismertek-e vagy sem fehér kalózokat, tengeri rablókat, azt nemhogy a hajón nem sikerült kiderítenem, de még később sem. Beszédjüket nem értettük, ők se a mienket. Egy sem akadt közülük, aki a legközismertebb spanyol vagy portugál szavakat megértette volna, pedig többen is magukon viselték a spanyol vonásokat, hirdetve a rokonságot azzal a néppel, amelyik meghódította a Karib-tenger szigeteit.
Az egyik, aki látható feje volt a támadóknak, folyvást intézkedett, parancsolt, bár küllemre semmit se mutatott vezéri mivoltából, mert övig meztelen volt. Ez az ember annyira hasonlított az én spanyol kapitányomra, aki elhozott a Szigetről, hogy akár ikertestvérének hihettem volna.
Amiket most leírtam, azt éppen attól a spanyol kapitánytól tudtam, aki annak idején – hosszú utunk alatt vissza az európai partokhoz – arra is ráért, hogy elmondja nekem a Karib-szigetek felfedezésének történetét, meg az ott élő mindenféle nép szokásait, hiszen Péntek barátom is a karibok családjába tartozott, és így még inkább érdekelt ennek a harcias, okos népfajtának sorsa.
Mint említettem, a mi hajónkat vontatóra fogták, méghozzá úgy, hogy az egyik hajó a kormányfél, a másik a szélalatti oldal horgonybakjához kötötte kötelét. Ügyes távolságtartással haladtak nyugatnak a könnyű hátszéllel.
Martin és az én helyemre, a kormánylapátnál, két félmeztelen karib-aruak legény állt, akik olyan könnyedén kormányozták a Dolphint, mintha ezt tették volna egész életükben.
Őröket is kaptunk, méghozzá négy fickót, riasztó külsővel, nem tagadhatom el. Mindegyik kezében kés volt, azokkal időnként felénk intettek, hogy tudassák: bármikor az életünkre törhetnek. Különös, furcsa torokhangon beszéltek. Időnként azért felismertem egy-egy szót, amit még Péntektől tanultam, amikor faggattam őt honfitársai nyelvéről, így felismertem a gyakran használt "tajno, tajno" szót, ami annyit jelent, hogy "jó, jó", a "bohie" szót, ami szigetet jelent, meg még egynéhány másféle szót, amit mély, rekedt torokhangon ejtettek ki, és értelmét nem volt éppen könnyű kitalálni. De többször hallva, ismerősként csengtek ezek a szavak. Természetesen nem árultam el, hogy valamicskét értek a karibok nyelvén, okosabbnak tartottam, ha hallgatok, hiszen beszélni úgyse tudtam volna velük, barátkozni meg egyelőre nem akartam.
Egy idő után, talán akkor már két kerek óra is eltelt, a nap is tűzött fekhelyünkre, annyira, hogy kábulni kezdtünk, elénk állt az említett főemberük, valamit ránk kiáltott, majd őreinknek mutogatni kezdett, mire azok előkerítették egyik butykosunkat, feltámogattak, és mint a kisdedet szokás, megitattak. Utána az árnyékos oldalra húztak társaimmal.
Ez a cselekedet emberségre vallott, mondtam is nekik, hogy "bene, bene", mire legyintett a főember, mint aki nem sokat törődik a hálálkodással, s továbbment. Hajónk orrába állt, onnan intézkedett, hol az egyik, hol a másik hajóra kiáltott.
Nem találtam semmi kivetnivalót a vontatásban, inkább csodálni kellett ezeket a félvad hajósokat, mennyire értették a hajózás legnehezebb feladatainak egyikét, amit a hozzá nem értő semmiségnek tart.
Mégis szünet nélkül kiabált a főember, mint aki rengeteg hibát talál. Az emberei arcrándítás nélkül tűrték a kiabálást, ami azt bizonyította, hogy vagy nagy a főember tekintélye, vagy nagyon közömbösek a Karib-tenger kalózai.
És ekkor olyasmi történt, ami váratlan volt, s javított a helyzetemen. Mondanom se kell, az a fajta ember vagyok, aki sok mindent kibír, és igyekszik még a bajban is a jobbik oldalt keresni. Abból, hogy megkötöztek minket, arra következtettem, hogy amíg nem érünk partot, nem oldják fel kötelékeinket. Idős ember lévén, összekötözve bizony egyre rosszabbul éreztem magamat, zsibbadt a testem, szédültem, éreztem, hogy megáll a vér ereimben. Mutattam is őreinknek, hogy erősen meghúzták a gúzst, rajtam is, a társaimon is, de csak a vállukat vonták, és mindössze abban segítettek, hogy annyiszor adtak vizet, ahányszor kellett. (Később tudtam meg, hogy vallási felfogásuk szerint az italt még az ellenségtől sem szabad megvonni.)
Mondom, váratlanul jobbra fordult a helyzetem, mint ahogy az már velem történik, ha baj ér, és türelmesen, várom a jobbra fordulást.
Kabinom ajtaja nyitva volt, a benne levő holmit nem bántották, de a madaramat sem. Mintha nem létezett volna, annyira nem törődtek papagájommal.
De Péntek se törődött senkivel. Mélyen aludt a fekhelyem melletti polcocska szélén. Hanem amikor felébredt, hiányolhatta, hogy nem vagyok a közelében, mert reggel többnyire mindig együtt ébredtünk. Kiabálni kezdett. Hol vagy, hol vagy? – kiabálta, mint ahogy erre is megtanítottam.
Az őreink erre felfigyeltek, hangokat hallottak, és beugrottak a kabinba, de csak a madaramat látták. Péntek abban a pillanatban kirepült, a vállamra szállt, és ott rikácsolta: papsajt, papsajt, hé, hé papsajt! – merthogy ez volt a kedvenc szavajárása újabban, ha meglátott és örült nekem.
Valóságos pánik tört ki az őrök között, ami átragadt a két kormányosra is. Ordítozni kezdtek, erre a főember is odarohant. Rámeredt a madaramra, majd engemet nézett meg. Azután levetette magát a földre, karjait előrenyújtotta, mint aki bocsánatot kér, és azt mondta egyre:
– Benamuki ivó kalla, Benamuki ivó kalla! Uvokeki ivó Benamuki!
A többi is ezt kiabálta. Benamuki ivó kalla!
Péntektől tudtam, hogy Benamukinak hívják a karib népek az istenséget, a legfelső hatalmat, aki ura a tűznek, víznek, jónak, rossznak. Ugyancsak Péntektől tudtam, hogy az "uvokeki" nem más, mint "öregember", aki lehet "pap" is, vagyis az ő "varázslójuk". A szavakból arra következtettem, hogy Péntek viselkedését csodálatosnak tartják, és a madár hozzám való ragaszkodását is, az istenség emberének vélnek, felkentjének, sőt talán papjának, varázslójának.
És ebben nem volt semmi csodálnivaló. Hihetetlennek tűnik, de bár a karibok jól ismerik a papagájféléket, mégsem szelídítik, nevelik, inkább riasztják, tehát fogalmuk sincs, hogy a papagájt emberi beszédre taníthatjuk.
Ezért jelentett nagy megdöbbenést Péntek viselkedése, de még inkább, hogy madaram a vállamra szállt, elhalmozott kedveskedéssel, beszélt, táncolt, csőrével a hajamat ráncigálta, mint egy nagyobbacska gyerek, aki örül apja hazatértének vagy a vele való találkozásnak.
Mondom, a főember előttem térdelt, akár ha papja vagy főnöke lettem volna.
Majd felugrott, megragadta kötelékeimet, feloldotta, utána olyasféle szavakat rebegett, mint aki bocsánatot kér.
Gondoltam, a váratlan fordulatot illő lesz kihasználni, intettem neki, társaimra mutatva, hogy oldja fel az ő köteléküket is.
Akadékoskodott, s dühösen kiabált vissza, hogy így, úgy, bizonyára azt, hogy őket nem tartják varázslónak.
Mire én a következőt tettem. És itt áldva gondoltam gyerekeimre, akik mindenféle játékra megtanították Pénteket. Rátettem a kezemet a főember vállára, s kiabálni kezdtem, hogy "tolvaj, tolvaj", és természetesen a mi nyelvünkön, mert Péntek "angolul értett", és különben sem tudtam, mint mondják a karibok a tolvajt.
Péntek rikácsolni kezdett, mintha megveszekedett volna, rácsapott a főemberre, csőrével vagdalta a fejét, karmaival kiadósakat kaparászott a vállán.
Ettől még jobban megdöbbentek a karibok, a főember megint elém borult, verte a mellét, kinyújtotta a karját, és számtalan jelét mutatta annak, hogy tisztel, becsül, nagyra tart, és hajlandó engedelmeskedni.
Így társaim is felszabadultak, ami idejében történt, mert Josiah csuklója már vérzett, Martin karja kezdett szürkülni.
De abban a főember nem engedett, hogy utunkra engedje a hajót. Váltig mondott valamit, aminek lényege egyedül az lehetett, hogy ilyesmit Benamuki nem kívánhat.
– Jól van – mondtam társaimnak –, ennyi is elég. Majd meglátjuk a továbbit, hová visznek. Most már nagyobb bajunk nem lehet. Hála Pénteknek, ennyit legalább elértünk.
Martin, Josiah, Bert és a két matróz mozgását korlátozták a karibok, én azonban mehettem arra, amerre akartam, és bármivel foglalatoskodhattam. De azt megkövetelték, hogy madaram velem legyen, akár a vállamon, akár a karomon.
Féltek a papagájtól. Mintha rossz szellemnek, vagy ilyesfélének tartották volna.
Ha valamelyik ember közelébe értem, elhúzódtak a madár miatt. Valójában tehát tőlem is, aki egyszerre "uvokeki", varázsló lett a szemükben.
Ugyanakkor nem tagadhattam le, hogy ügyes hajósok, bátor emberek is. Volt idő megfigyelni a hajókat és felszerelésüket. Nem sokban tértek el a mi parti hajóinktól, de leginkább mégis a mórok vitorlásaihoz hasonlítottak, mint már említettem. A kötélzet háncsféléből készült, a vitorlák, mind a két hajón, igen könnyű, hajlékony gyékényféle anyagból, ami nemcsak jól feszült a szélben, de tartósnak is tűnt. A hajónak csak az eleje és a hátulsó része volt befedve, a közepe üres maradt. Még ebben is hasonlítottak a mórok vitorlásaihoz.
Igen sok ember tartózkodott a hajókon. Akik nem vettek részt az irányításban, azok a peremről lógázták a lábukat, vagy a fedélzeten süttették magukat a napon, vagy a középhajó mélyén aludtak. Igen emlékeztetett egy-egy ilyen hajó a mi vásáros kocsijainkra, a kasból lógó gyerekek meg a mindenféle kacat miatt.
Élelmet is adtak, aminek igen örültünk. Végre gyümölcshöz jutottunk, banánhoz, citromhoz és egyféle gumós növényhez. A hajó közepén sütötték, szünet nélkül, szabad tűzhelyen. Két embernek más feladata sem volt, mint sütni a burgonyaféle eledelt. Szívesen kínálták, mert időnként át-átdobtak egy kosárkába vagy szatyorban belőle, és a mieink megosztották velünk a jóízű elemózsiát.
– Mi lesz velünk? – sóhajtott Bert, falatozás közben. Mire én megjegyeztem:
– Mi lenne? Van élelmünk, banánt, citromot, sült tárót eszünk, mert alighanem ez lehet az ennivalónk…, dolgozni se kell, ráadásul sokkal gyorsabban haladunk, hiszen két vitorlás húzza elbetegedett hajónkat, tehát igen úri dolgunk van! Örüljünk neki, hogy partot érünk, és akkor látni fogjuk, mi a teendő, de addig kár lenne bármit is kitervezni.
Annyira igazat mondtam, hogy Martin elvigyorodott, nevetni kezdett:
– Igaz, Crusoe uram, így igaz.
Mire Bert rábólintott:
– Bizony igaz. És nevetett ő is.
Josiah is nevetett, szegény jó öcsém, aki egyik szontyolodásból a másikba esett.
– Bizony igaz.
A két matróz is nevetett.
Egyszerre csak észrevettük, hogy nevetünk. Okosabbat nem tehettünk volna úgyse. Az ember igyekezzék nehéz helyzetben is derűt támasztani, mindjárt elviselhetőbb lesz minden, amit gondnak tartunk.
– Látjátok, mindezt egy madárnak köszönhetjük – tettem hozzá beszélgetésünkhöz –, legyünk hálásak a madárnak. Valójában az életünket mentette meg. No, majd ha elmondom városunk tanácsurainak, akik igen ellene voltak a madaramnak, hogy mit tett értünk Péntek, majd nagyot bámulnak.
Mire Josiah azt mondta:
– Bár már mondaná, bácsikám! Mire én hozzátettem:
– Csak semmi sóhajtozás, sor kerül arra is. Így azután helyrebillent a lelkünk, de a testünk is. Azzal, hogy a haramiabanda ellátott minket gyümölccsel, amit a legjobban nélkülöztünk, meg víz is volt bőven, no meg azután láttuk, hogy a rossz kezdet után mintha kiderült volna, egyszeriben visszatért a hitünk az élethez.
Hová vihetnek? – ezen tanakodtunk a legtöbbet.
A hajósok tájékozódó képességét bámulatosnak mondhattam. Az első napon nyomát se láttuk semmiféle szárazföldnek. De már estefelé letértek a hátszeles irányból az oldalszelesre. Méghozzá, ahogy a lemenő napból és a csillagokból következtethettünk, délnyugatnak tértek. Attól kezdve, hogy az irányváltoztatást végrehajtották, rendületlenül tartották is az útvonalat.
Mondanom sem kell, hogy se szélrózsájuk, de még csak helymeghatározó eszközük sem volt a karib-aruakoknak. Mégis biztosan, könnyedén hajóztak. Bevallom, tetszett az a biztonság és bátorság, amivel a főemberük kiadta parancsait, és azt végre is hajtották. De ezen az utóbbin nincs mit csodálkozni. A félvad népek harcban, munkában, hadi úton hihetetlenül engedelmesek, vakon követik vezetőjük rendelkezéseit, a kiadott parancsot. Sokkal inkább, mint a keresztény népek, akik pedig többet kell hogy tudjanak, mint az ilyen szegény pogányok. És mégis fordítva igaz – egy ilyen főember (mint aki a mi hajónkról parancsnokolt, s akit Hurrinak szólítottak, amiről kezdetben nem tudtam, hogy nevet vagy méltóságot jelent-e) – egy ilyen főembernek a szava szentebb volt, mint a mi világunkban egy commodorénak vagy admirálisnak.
Lehet, hogy lesznek, akik kétségbe vonják állításomat, de én így láttam, és becsülendő ez a pogányoknál.
Mivel Hurrinak szólították a tengeri rablók a főembert, mi is így neveztük, ami először meglepte őt, szinte nem értette, hogyan tudtuk kiválogatni zagyva beszédükből az ő nevét, de végül is elfogadta, hogy így hívjuk.
Mielőtt leszállt az este, az egyik hajót közelebb vezényelte Hurri, arról átjött több ember, a nálunk levők eltávoztak. Tehát ismerték a szolgálati beosztást s a pihenőidő fogalmát. Most nem két, hanem négy emberük állt a mi hajónk kormánylapátjához, s négy helyett nyolc vette át őrzésünket meg az esetleges fedélzeti teendők ellátását. Ebből is láttuk, hogy ismerik a rendszert, a beosztást.
Jelbeszéddel arra kértek minket, hogy menjünk be a kabinba, én a magaméba, a többiek a már megszokott helyükre. Ezt Hurri tolmácsolta elég indulatosan, de még azt is mutogatta, hogy Pénteket is vigyem, nehogy kint maradjon, mert a bolond madár élt a szabadságával, és kétszer is felmászott az árbocra. Alig lehetett leszólítani. Amikor megmutattam, hogy papagájom – ugyancsak gyerekeim jóvoltából – táncolni is tud, méghozzá matróztáncot, ezen talán még inkább csodálkoztak, mint a beszédtől. Még nevettek is, amit ritkán tettek meg.
Az este az ilyen pogányoknál többet jelent, mint nálunk keresztényeknél. Félni kezdenek, és magam is okosabbnak tartottam, ha nem tartózkodunk a fedélzeten, mert bármit félreérthetnek, amiből csak baj lehet
Ezért az első szóra teljesítettük kívánságukat.
Nem tagadom, nehezen jött álom a szemünkre.
Hiába volt jobb a kedvünk, az éjszaka csak elgondolkoztatott mindnyájunkat. Elmondtam társaimnak, mit tudok a karib-aruakokról, szokásaikról, kicsodák is ezek az indiánféle, kevert fajú népek, akikben európai vér folyik, s mégis félvadaknak nevezhetjük őket, mert pogányok, a jó istennek a napot, a rossz istennek a Holdat tartják, az egyiket imádják, a másiktól félnek.
Ezekről beszélgettünk, aggodalmaskodva is némileg, nehogy az éjszakában elfeledkezzenek nappali meghunyászkodásaikról.
De szerencsére nem történt semmi említésre méltó. Legfeljebb csak az, hogy Hurri az éjszakát is átvirrasztotta, rendületlenül vezényelte a két hajót és vele a mienket is.
Reggel nagy esemény történt.
Partot láttunk, azaz hegyet a távolban. Előbb egy, azután több hegyet, amiről nem tudtuk, vajon több sziget lehet-e arrafelé, vagy egy sziget sok heggyel.
Sem az őreink, sem Hurri nem adott felvilágosítást. Abba az irányba tartottunk, tehát ott lehetett a hazájuk, a falu vagy a telep. Ugyan melyik sziget lehet a sok közül, ami az Orinocótól felfelé található végig a Karib-tengeren, az új településig, amit Floridának neveztek el? Trinidad nem lehetett, mert azt már felismertem volna, hiszen pompás időben nemegyszer láttam a távolból, Szigetemről. Ott, mielőtt kibontakozna maga a sziget, kereken három hegy uralkodik a messzeségből, és nem több. Meg azután azért sem lehetett, mert tudomásom szerint ott már nem laknak tengeri kalózok, csak békés, szántóvető aruakok, akik ügyesen kiváltak a karibok uralma alól, és paraszti módra élnek. (Egyszer majd elmondom ennek a két, hol egymáshoz tartozó, hol különváló népnek a történetét, de ekkor még nem sokat tudtam róluk, és szeretem betartani a sorrendet. Ezúttal tehát inkább hallgatok a történelmükkel, ami felettébb érdekes, de olyan, mint a nekiszaladt rokka összegubancolódott guzsalya, nem könnyű kibogozni.)
Hiába mondtuk – rámutatva a kibontakozó hegyekre – Hurrinak vagy bármelyik embernek, hogy Trinidad vagy Asuncion, vagy Belaforma, vagy Barbados, vagy Mariagalante, rá se hederítettek a nevekre. Ezeket a neveket a spanyolok adták a szigeteknek, amit a bennszülöttek nem ismernek, de nem is fogadnak el, már csak azért sem, mert számukra az ilyesféle név értelmetlennek tűnik. A karibok, az aruakok a szigeteket vagy sehogyan se hívták, vagy ha hívták, akkor is egyedül a törzsek vagy a törzsfők után, akik ott éltek. Így nem lettünk okosabbak, merre járhatunk, és hová visznek minket.
De azt láttuk, hogy közeledik a kikötés órája.
Még a mi hajóinkon is nyugtalanság lesz úrrá, ha előttünk a hazai part. Hát még a pogányok előtt, akik zsákmányt visznek haza.
Szünet nélkül kiabáltak, dobot vertek, meg valami sípfélét fújtak, és talán énekeltek is, mert úgy tűnt, noha mégse nevezhettük éneknek vidám óbégatásukat.
Amikor azután a távolból füst tűnt fel, magasra törve, széles füstcsík, alighanem frissen dobhattak izzó parázsra, akkor nem ismert határt a lelkesedésük.
Bevallom, mi annál inkább elszontyolodtunk. Nem így képzeltük partra kerülésünket az amerikai világban. Elkövettem mindent, hogy úrrá legyek kedvetlenségemen, ami egyszerre elfogott. Josiah szemét állandóan elfutotta a könny. Szegény öcsém, fiatal volt, ifjú hajóvezénylő, büszke hivatására, és arról ábrándozott, hogy dicsőségesen, meggazdagodva tér vissza erről az útról.
És most azt látta, hogy félvad népek pórázon viszik a hajónkat, velünk együtt, mint valami kutyát, akit elcsípett a pecér. Így láttuk mindnyájan, Martin, Bert, derék két matrózunk meg hát jómagam. Mégis azt vallottam, hogy ok nincsen a csüggedésre, bármennyire is most következett utunk legcsüggesztőbb része, aminek kimenetelét sejteni sem lehetett. Megölnek minket? Eladnak rabszolgának, vagy maguk között szétosztanak, és ezzel végleg elveszik összefogásunk erejét? Vagy rábízzák a sorsunkat egy csónakra, hogy menjünk a szabad tengeren arra, amerre akarunk, de a hajót és a benne levő maradék értéket megtartják!
Mindez lehetséges volt.
Hajósaink fülsiketítő ordítása fokozódott, s a távolból a válaszordítás.
Mivel szabadon mozogtunk, kivéve azt, hogy társaimnak tiltva volt a hajó előrészébe menni, befutásunk minden eseményét megfigyelhettük.
Lassanként kivettük, hogy a sziget, amely felé haladunk, hosszúkás terület, nem túlságosan nagy, de becslésem szerint lehetett öt-hat tengeri mérföld, amiben nem is tévedtem. Mindössze egy magasabb hegy volt rajta, a többi a mögötte levő szigetekből olvadt az előtérre, és úgy tűnt, együvé tartoznak.
A hegy elég meredek volt, tele buja, zöld növényzettel, fákkal, bokrokkal. A partnak ama része, ami felé tartottunk, széles öblöt rejtett, s mögötte hatalmas, homokos partsávot. Ezen túl volt a falu vagy település, amit messziről lehetett már látni, annyira kiemelkedtek a kunyhók az erdő sűrűjéből.
Igen sok házat láttunk, ami azt bizonyította, hogy kalózaink egy nagy rabló törzs tagjai.
Rengeteg asszony, gyerek, idős ember állt az öböl homokján, és kiabált, integetett szünet nélkül, ami az érkezők ünneplését jelenthette. De sok apró csónak is jött elénk, pontos másai azoknak a pirogáknak, amin annak idején Péntek honfitársai látogatták meg a gyarmatomat.
Hatalmas hálók száradtak az öböl bal oldalának fövényén, igen magas karókra aggatva, míg az öböl jobb oldali része nagy meglepetést tartogatott – valóságos hajógyár volt itt, több vitorlás hajó kiemelve a partra, miként az nálunk szokás, gerendákra felhúzva, de ugyancsak több készülő hajót is láttunk, ami a karib-aruakok magas fejlettségi fokát bizonyította.
Az öböl közepén égett a tűz, igen magasra vetve lángját és füstjét.
Hurri a Dolphin orrában állt, Josiah piros ingét lengette, mint a győzelem zászlaját. Egyre azt kiabálta, hogy "kava-hó", "kava-hó", ami a győzelem szava lehetett.
Végül olyan zaj támadt, hogy szegény Péntek riadtan pislogott, és magam is attól féltem, hogy hajósaink megbolondultak.
Tapasztaltam, de hallottam is kapitány, barátaimtól, hogy a vadak, ha győzelmüket ünneplik, valóságos mámorba esnek.
Hát ilyesfélének mondhattuk a parton álló sokaságot, akik vad táncba kezdtek, a dobok pergése és a dudák meg a sípok zajában. Többen belerohantak a vízbe, majd kifutottak, mint az eszeveszettek.
A pirogák mellénk értek, evezőseik felmásztak a hajóra, és ha nincsen Hurri, aki eléjük állt, láthatólag csendesítve őket, talán szét is tépnek minket.
Érkezésükkel még nagyobb zenebona, üvöltés, ordítás, dobverés támadt.
Főleg fiatalok voltak az érkezők, legénysorba lépők és nagyobb gyerekek. Amikor meghallották, hogy papagájom beszél, és matróztáncot jár, elhúzódtak a közelemből. Legalább tudtam, mit kell tennem, ha szabadulni akarok túlzó kíváncsiságuktól, meg mindenféle erőszakoskodásuktól. Igen érdekes és számomra meglepő volt, hogy nem nyúltak senkihez és semmihez. Semmiféle tárgyhoz, eszközhöz, legyen az ruhadarab vagy szerszám vagy másféle holmi. Nem tettek úgy, mint az ilyesféle emberek általában, hogy magukra aggattak mindent, amit elloptak vagy zsákmányoltak a legyőzöttektől. Nem kutattak semmi után, mindent természetesnek találtak, hogy van, majdnem úgy tűnt, hogy azért cselekszenek így, mert nekik még ennél is különb van. Pedig nem így volt, mint ahogy módom volt erről később meggyőződni. Fejlett közösségi szellemük visszatartotta bármelyiküket attól, hogy elvegyen valamit a közösen szerzett zsákmányból.
Ahogy a távolból megítélhettem, házaik rendesek voltak. Nádból, sásból, pálmalevélből, bambuszféléből, háncsból készültek, alacsony oldalfalakkal, magas és hegyes tetővel, amit a nap tüze ellen készítettek így, mert a magas és ferde tető alatt nagyobb a légjárás, nem szorul meg annyira a levegő, mint az alacsonynál.
Kerítést sehol nem láttam, nem féltik egymástól javaikat. De ami meglepett, sok kutyájuk volt, mindenféle korcs, sakálképű, alacsony lábú, fehér, tarka. Még a spanyolok hozták magukkal a kutyákat, sok szigeten elszaporodtak, sok szigeten nem. Minden attól függött, hogy megették-e őket a szigetlakók vagy sem. Disznókat is láttam, de igen aprók voltak, talán ez a kedvenc fajtájuk, de az is lehet, hogy a spanyoloktól hozott disznók a forró égövben és a haleleségen nem fejlődnek úgy, mint nálunk. Mindez, amit még a hajóról fedeztem fel, azt bizonyította, hogy olyan törzzsel kerültünk össze, amelyik európaiakkal ismerkedett vagy ismerkedik. Ezt bizonyította a hajók építése, ami már a távolból meglepett. Csúszdarendszerrel (letéve előbb a tőgerendákat, azután csak a többit, bordát, palánkot) egyedül Európában készítik a hajót. Ezek a karib-aruakok így dolgoztak, ami talán hihetetlennek tűnik sokak előtt, de bármikor hajlandó vagyok letenni az esküt, hogy igazoljam szavaim igazságát.
És ami mindennél jobban csodálkozásra késztetett, de nemcsak engemet, hanem a társaimat, legfőként Martint és Josiah unokaöcsémet, az akkor ötlött a szemembe, amikor egészen bekanyarodtunk az öbölbe, és arra tartottunk, ahol bárkáik, csónakjaik voltak kikötve. Ezt a részt nevezhettük a kikötőnek, hiszen itt volt a "hajóüzem" is.
Akár hihető, akár nem, szabályos kikötőmóló állt a partnál a vízben. Erős, jól megtermett pálmadúcokon nyugodott, és ha nem is szabályos deszkák borították, hanem jól megmunkált, erősen összekötözött bambuszrudak, akkor is kikötőmóló volt a javából.
Ide tartott a még mindig összefűzött három hajó.
De nem sokáig maradtunk összefűzve. Hurri parancsára gyors kezek eloldozták nyomorúságos hajónkat az ő fürge vitorlásaiktól, ugyanakkor a számtalan csónak elénk állt, evezőseik megragadták a vontatóköteleket, és most már a csónakok segítségével közelítettük meg a mólót, ahol kikötöttünk.
Bevallom, nagyon kíváncsi voltam, mi következik ezután, mert talán már a fogadtatás első percében lehet majd a későbbiekre következtetni.
Először is Hurri lépett hozzánk, s dühös arccal magyarázott valamit, meg mutogatott, amit nem volt nehéz nem megérteni. Azt mutogatta, hogy meg kell minket kötözni, mert így kívánja Benamuki, az istenségük. Mire én, mint varázsló, visszakiabáltam, hogy ilyet Benamuki nem kívánhat, mert Benamuki a barátom, s hogy mennyire az, bizonyíthatja Péntek, aki is Benamuki személyes ajándéka. Mindezt mondtam, de ugyanakkor tudtam, hogy a Benamuki sokat hangoztatott nevén kívül egy szót sem ért ordításomból Hurri. (Ettől kezdve, ha bármit el akartam érni, ordítottam – mert rájöttem, hogy ez a jogosság külső jele a karib-aruakoknál.) Hogy nyomatékot adjak szavamnak, rászóltam madaramra, mutassa meg, hogy haragudni is tud, mert ez a rossz ember rosszat akar tőlünk. Mint a legelső esetben, ugyanazt tette Péntek, és ettől Hurri meg mindazok, akik a közelében álltak, megrettentek.
Térdre borult, karját kinyújtotta, és úgy kért valamit, feltehetőleg bocsánatot.
Végül is nem kötöztek meg minket.
Mielőtt elhagytuk volna a hajót, mondtam társaimnak, vegyék magukhoz a legszükségesebb holmijukat, így én többek között az annyi viszontagságot látott kecskebőr ruhámat. Szerettem ezt az öltözéket, ragaszkodtam hozzá, hiszen egyet jelentett életemnek mesés szakaszával, amire talán századok múlva is emlékeznek majd a yorki polgárok meg mindazok a családok, ahol apáról fiúra száll a történet: mint élt az elhagyott szigeten egy yorki tengerész.
Ez a ruha, bevallom, egyszeriben szokatlannak tűnt a tengeri kalózok előtt. Most már jogosan hitték, hogy varázsló vagyok, Benamuki barátja vagy felkentje, igazi "uvokeki", varázsló, pogány pap.
Rövidesen az is kiderült, hogy nem Hurri a legfőbb emberük, ámbár a hajókon valóban ő parancsnokolt. De mint minden indián településen, önálló szigeti államocskán, itt is akadt egy törzsfő, kacika, aki élet-halál ura volt közöttük.
Ezt a kacikát is meg kellett nyernünk, nehogy bekövetkezzék az, amitől jogosan féltünk: hogy megölnek, mint errefelé szokás a foglyokkal.
Mondtam is társaimnak, legyenek nyugodtak a legnehezebb helyzetben is, egyedül azt figyeljék, mit teszek én, hogyan viselkedem.
– Így lesz, Crusoe uram – mondta Martin –, csak vezessen minket tovább. De azért nem mondhatom, hogy valaha is ne éreztem volna magamat vidámabban. Pocsék helyzet ez így, de csak kivágjuk magunkat.
Ekkor tűnt fel a kacika. Így hívják ezen a tájon a törzsfőt, én is így írom a továbbiakban. A füsttorony mögül lépett elő, több mindenféle ember kíséretében.
Díszben volt a kacika, mint az ilyenkor már szokás. Tollak ékesítették a fejét, amit még dús, vállra omló haj is koronázott. Palástszerű takaró volt rajta, madártollakból, igen szép gondos munka, amit a törzs asszonyai készítenek, mert minden kacikát, ha elhal, ezzel a tollpalásttal tesznek máglyára, mint ahogy az itteni szokás. Azelőtt nem így volt. Régen az elhalt kacika fejét levágták, karját, lábszárait is, és azt külön eltemették egy kőszobor alá, külön erre a célra emelt házban. De ez régen volt, még akkor, amikor a karibok mint hódítók törtek délről, az aruakok meg itt fogadták őket. Az egyesülés meg a spanyolokkal való ismerkedés sok mindent megváltoztatott.
Hurri a kacika elé szaladt, levetette magát a lába előtt, és úgy beszélt hozzá. Közben felénk mutogatott. Nyilvánvalólag azt beszélte el, mint fogta el hajónkat, és hogy kik vagyunk.
Amikor ennek vége lett, az egész csődület felénk tartott.
Igen sokan gyűltek körénk, de a hajósaink, akik közrefogtak, nem engedtek senkit a közelünkbe. Ezt Hurri parancsának köszönhettük, mert akadt egy-két ember, főleg az idősebbek meg a gyerekek, akik követ vagy kagylót ragadtak, és felénk dobták. Az egyik Bert karján okozott erős zúzódást, véraláfutást.
Amikor a kacika elénk ért, úgy tartottam okosabbnak, ha én is méltóságteljesen viselkedem, így adva tudtára, hogy nem érezzük fogolynak magunkat, meg hát – hála madaramnak meg ősi szokásuknak! – varázslónak, uvokekinak tartom magamat.
Ezt mindjárt megtettem, mondván, magamra mutatva:
– Kruzó uvokeki, Kruzó uvokeki!
Mármint, hogy Crusoe nevű varázsló vagyok.  És hogy nyomatékot adjak szavaimnak, megint csak Péntekhez folyamodtam. Azon fohászkodtam, bárcsak sikerülne a papagáj mutatványa, ami elég ritkán sikerült, mert Péntek, mint minden ilyesféle madár, szeszélyes, és csak akkor hallgat a szóra, ha jó a kedve.
De azt is tudtam, hogy szereti, ha nézik, meg hát partra ért, meresztgette is bőrredős szemét a fákra, növényekre, a dús zöld lombokra. Örült a látványnak, tudtam is ezt kurrogásából. A vállamon kapaszkodott, hallottam hát minden nyikkanását, hangulatát évtizedek óta ismertem.
Odaszóltam neki: "Péntek, légy okos, hallgass a szavamra."
– Péntek! – kiáltottam messzehangzón – repülj az égbe!
Abban a pillanatban a madaram felfigyelt, szárnyait meglengette, nagyot rikácsolt, elrúgta magát a vállamtól, és repülni kezdett. Felfelé repült, egyre magasabbra, és amikor már csak kis pont volt, szárnyait összekapta, s úgy zuhant lefelé, mint a sólyom. Amikor közel ért át fejemhez, szárnyait szétterítette, rászállt a kecskebőr kucsmámra, amit ekkor a fejemen tartottam, és nagyot rikkantott, majd emberi szóval többször kiáltotta: éljen, éljen, éljen!
Vártam a hatást, ami nem maradt el. A tömeg felzúgott, Hurri vörösbarna arcán öröm csillogott. Az ő érdeme volt, hogy elfogott minket, az idegen varázslót, aki ért a madarak nyelvén, de ami még nagyobb csoda – a varázsló madara ért és beszél az emberek nyelvén. Szerencsére ezúttal az éljent Péntek nemcsak mint egyszerű madárkurrogást kiáltotta, de valóban emberi hangot adott. És még hozzátette, élesen rikácsolva: le a királyokkal, le a királyokkal!
Az emberek letérdeltek, felém hajlongtak, Hurri ugyanúgy, egyedül a kacika állt mereven, s megdöbbenve meredve rám, mint aki nem érti, hogy ekkora csodában van része. Erre hozzáléptem, megfogtam és megráztam a kezét. Ismételten magamra mutattam:
– Kruzó uvokeki, Kruzó uvokeki.
Visszaszorította a kezemet, ismerte a mi köszönésformánkat. Majd igen ünnepélyesen, szertartásosan magára mutatott, mint aki nagyon büszke nevére, hírére:
– Kainabo, Kainabo, Kainabo.
Csak a neve lehetett, és nem rangja vagy ilyesféle. Később megtudtuk, hogy Kainabo neve valóban híres a Karib-tenger szigetein, mint ahogy híresek voltak és félelmetesek alattvalói, a karib araukok, akiket a többiektől a szibao név választott el. Szibaóknak hívták magukat, vagyis a szibao törzs fiainak. Kezdetben úgy gondoltuk, hogy a szigetnek is ez a neve, bár ilyen szigetnévről egyikünk sem tudott, de hát közismert, hogy a Karib-tenger szigeteit a spanyolok elkeresztelték, mindegyiket vagy szentről, vagy a királyi ház tagjairól, vagy egyházi szokásokról. De az indiánusok, akik itt éltek, nem sokat törődtek a spanyol nevekkel. A maguk nyelvén hívták a szigeteket, hazájukat. A sziget nevét érkezésünk első napján nem is sikerült megtudni.
Ezután Kainibo elé gyékényt terítettek. Két nő, akik a feleségei lehettek, óvatosan felemelték a tollpalástot, amit gondosan elrendeztek körülötte, amikor törökös ülésben letelepedett a gyékényre. Intett, hogy üljek vagy térdeljek le vele szemben. Ekkor már éreztem, hogy sorsunk a nagy ijedtség után, mégiscsak jobbra fordul. Jobbra, de nem teljesen jóra.
Kainabo negyvenéves lehetett. Neki is, mint a legtöbbnek, spanyolos szabású volt az arca, de vörösesbarna, mint általában az indiánoké. Még bajusza is volt, ami errefelé nagy ritkaságnak számít. Lehet, hogy ezért is lett a törzs nagyfőnöke.
Megkínált banánnal, pirított hallal, továbbá erjesztett itallal, amit a nád szárából készítenek. Igen édeskés, gyomrot émelyítő ital, de a szigetlakók szeretik, mert mámort okoz. Elővett két pipát is, az egyiket átadta nekem. Nem szeretem a dohány füstjét, mint oly sokan manapság, de kénytelen voltam szipákolni a füstöt, mert ez is hozzátartozott a fogadtatás szertartásához. A kacika bólintott, nevetgélt, majd komollyá vált az arca, amikor azt mutattam, hogy Benamuki küldött, és Benamuki papja vagyok, varázsló, uvokeki. És többször hozzátettem: "tajno, tajno", amit derék Péter barátomtól tanultam, és most jó hasznát vettem, mert bizony a kacika csodálkozott, hogy értek valamit a nyelvükből. Én pedig bevallom, igyekeztem minél jobb barátságot teremteni, és tekintélyt szerezni, ami az egyetlen lehetőség a vadaknál arra, hogy egyenlő elbánásra számíthassunk.
Igyekeztem jelbeszéddel megtudni tőle is, hol lehetünk, a tenger, vagyis a szigetvilág melyik részén. Sehogyan sem sikerült feleletet kapnom. Gondolom, titkolták a sziget nevét, csak azt mondták egyre, hogy – és itt magára mutatott a kacika, meg a körülöttünk álló, kuporgó, guggoló sokaságra – szibao, szibao, vagyis hogy a szibao törzs tagjai. Ezt is büszkén mondta, tehát nagy nevük lehetett a többiek előtt. Rájöttem azután, hogy a "spanyol" nevet, a "don" szót, ami, tudjuk, urat jelent, meg a "sole" nevet, ami a nap spanyolul, értették, de más kiejtési formában, erős és recsegő torokhangjukkal eltorzítva.
Amikor erre sor került, dühösek lettek, főleg a kacika és Huni, nem szerethették a spanyolokat.
Sokáig tartott a fogadtatás, bizony fáradtak lettünk. Csak sehogyan sem tudtuk kifürkészni, mit is akarnak velünk, mi lesz a sorsunk. Társaim többször odasúgták nekem: "Vegye ki belőlük, mit akarnak velünk, és mondja meg a kacikának, hogy szeretnénk elmenni, engedjenek vissza a hajóra!…" Unos-untalan ezt kérték, súgták az embereim.
– Errefelé lehet Trinidad is – súgta Martin. – Tudja meg tőlük, merre van, és menjünk oda!
Mivel több sziget látszott a távolban, és mint már említettem, azoknak a hegyei tűntek fel legelőbb, a pálmák nyiladékai között elmutattam jobbra tőlünk két jól látható szigetre.
Előbb az egyikre mutattam, és azt mondtam:
– Bohio? (Vagyis, hogy sziget az ottan?) A kacika elismerően intett:
– Bohio.
Mire rámutattam a másik szigetre:
– Bohio?
A kacika bólintott:
– Tajno, tajno, bohio.
Mire én is intettem, hogy tajno, tajno, jó, jó, és így kérdeztem:
– Trinidad bohio?
És kézzel, arccal a kérdést mutattam: hol lehet, merre lehet Trinidad? A kacika legyintett, dühösen, mint akit bosszant a kérdés:
– Kiva na, kiva na, kiva na!
Ami nem volt más, mint olyasféle szólás, hogy hagyjál békén, hagyjál békén.
Nem tudtunk meg tehát Trinidad hollétéről semmit, mint ahogy később is hiába próbálkoztunk a spanyol nevekkel. Nem ismerték el, hogy ilyen nevek léteznek, ők egyedül csak az ősi neveket ismerték, de a legtöbb szigetnek nem is volt neve, csak "bohio"-nak nevezték, mint szegény jó Péntektől is tudom.
Végül elhatároztam magamat a legnagyobb lépésre.
Megfogtam a kacika kezét, és intettem – jöjjön velem.
Készséggel felállt, mire a két nő melléje ugrott, és gyorsan elrendezte a palástot, ami igen nagy becsben lehetett náluk. Amikor ezzel rendbe jöttek, megindulhattunk.
A kacikát kézen fogva vezettem, le az öböl szélére. A sokaság követett minket, úgyszintén az embereim is, akiknek odaszóltam, most dől el a szabadulásunk vagy rabságunk kérdése. Amikor leértünk a vízig, rámutattam a hajónkra, amely a mólóhoz kikötve pihent szörnyűséges nagy útja után. Bevallom, így távolabbról, a hajósember szemének legalábbis, rettentő csúnyát, torzát mutatott a hajónk. Eleje megsüppedt, meg azért csak féloldalas maradt, de különösen az egy szál csonka árboc volt csúfságos az elég nagy hajótesten, amely mégiscsak három árbochoz lett méretezve. Szegény Dolphinunk külleme nem sok jóval biztatott, mégis benne volt minden reményünk. Tudtuk, ha civilizált helyre jutnánk, mint Trinidad-sziget kikötője, akkor rendbe hozhatnánk hajónkat, és elindulhatnánk a további útra.
Ennek a reményében vittem a parthoz a barátságot mutató kacikát, és jelbeszéddel értésére adtam: minden vágyunk, hogy visszakapjuk hajónkat, és hogy azon folytathassuk az utat oda, ahová éppenséggel Benamuki küld minket.
– Arra, arra küld Benamuki, uvokekit kenuval – így mondtam, mert azt már tudtam, hogy a "kenu" szót értik, s ők is hajóra használják.
De a kacika megrázta a fejét, dühösen elfordult, valamit odaszólt Huninak, majd ránk kiáltott:
– Kiva na, kiva na!
Azzal otthagyott minket, köszönés nélkül, ami nem volt éppen biztató. Nem akartam eléje állni, megfenyegetni a madarammal, ha már annyira féltek tőle. Nem akartam, mert inkább a barátságára volt szükségünk, mint a haragjára, vagy akár csak a félelmére, ami időszerű is lehetett, mert a vadak és a félvadak olyanok, mint a gyerekek, és nagyon gyakran változik a hangulatuk, még a vallásos szokásoknál is.
Josiah csak ennyit mondott:
– Ennek vége!
Bert ugyanígy:
– Most azután nincsen tovább.
A matrózok is csüggedten meredtek.
Martin volt az egyetlen, aki igyekezett jó képet vágni:
– Hát akkor, Crusoe uram, lenyeljük a cápát, de nem adjuk fel a reményt. Szöktem én már egynéhányszor fogságból, megszökünk innen is.
Hűséges Martinunk szavai hirtelen erőt öntöttek belém.
Csak ezt mondtam a társaimnak:
– – Martin igazat mondott. Én is így gondolkozom. Ha kell, még hasznossá is tesszük itt magunkat, hogy ezzel eltereljük igazi szándékunkat.
Többet nem mondhattam. Hurri az embereivel mellénk lépett. Közrefogtak.
Mindez történt 1694 júniusának végén vagy júliusának közepe táján. Pontosan nem tudtuk, merre is jár a naptár.


HETEDIK FEJEZET

Életünk a karib-aruakok között. Terveink a szökésre.
Meglepő változás történik, és fény derül arra, hol is voltunk eddig


Az első heteket, amikor igyekeztünk megismerkedni környezetünkkel, nem mondhatom könnyűnek. Egyik váratlan helyzet a másikat követte. A kunyhó, amelyet kijelöltek számunkra, hogy otthonunk legyen, megdöbbenést keltett. Nagy volt, sátorszerű, erős nádból, bambuszból, pálmaháncsból, pálmalevelekből készült. Több kőszobor éktelenkedett a falaknál. Torz fejű, rövid testű, kacskalábú istenségeket ábrázoltak e szobrok. Valójában megtiszteltetésnek számított, hogy szálláshelynek ajánlották fel a kunyhót. Mert rövid idő után kiderült, hogy a kőszobrok alatt emberi csontok vannak, koponyák, lábszár- és karcsontok. Valamikor régen még az volt a szokás, hogy az elhalt kacikák fejét, lábát, karját levágták, csontjait ilyen kőszobor alá temették, az erre a célra kijelölt totemkunyhóban. Volt eset, hogy valami miatt a törzs halált mondott a kacikára, s megölték. Akkor is ide kerültek a csontok, így azután, mivel az utóbbi elég gyakran előfordult, sok emberi csont gyűlt össze a totemkunyhóban. Borzongtunk a tudattól, hogy alig karnyújtásra tőlünk emberi test maradványai halmozódnak. Kainabo kacika és Huni viszont úgy gondolták, hogy én mint varázsló, örülök az ilyen szállásnak. Időbe telt, míg megértették, hogy nekem és társaimnak totem nélküli otthonra van szükségünk. Az érzékenykedés, a sértődékenység, a szavak, kézmozdulatok félreértése igen nagyarányú a vadaknál, nagyon kell tehát vigyázni. Végre elértük, hogy magunk építhettünk egy kedvünkre való házikót, közel a parthoz, hogy minél közelebb legyünk a hajónkhoz.
Sajnos, a Dolphinre újabb megpróbáltatás várt. Kötélzetét leszedték, megmaradt felszerelését elhordták. A raktárban talált holmijainkat, amiket féltve s nagy munkával emeltünk ki a vízből, az ekéket, az ásókat, a szekercéket, a szekérráfokat, a küllőket, a hordóanyagot, a hordópántokat, amiért a tengeren túl ugyancsak jó pénzt lehet kapni, rabtartóink ismeretlen helyre vitték. Csak azt láttuk, hogy tömegével szállítják el az erdő és a hegy felé az én értékeimet. Még nem említettem, de most kell hogy szóba hozzam, se az erdő, se a hegy felé nem engedték, hogy bármelyikünk is elmenjen. Ha nem is ültek őrök kunyhónk, majd később a házunk előtt, nem kellett mást tennünk, mint az erdő felé menni vagy rátérni a házak mögötti hegyi ösvényre, egyszeriben több lándzsával, íjjal, sőt puskával felszerelt fegyveres állt elénk, és megálljt parancsolt. Hiába voltam előttük uvokeki, nem engedtek. Általában több minden tilosnak számított a részünkre, és amire rámondták, hogy tabu, vagyis hogy nem szabad, ott a végsőkig kitartottak, még akkor is, ha megkíséreltem őket megfenyegetni madaram segítségével. Tiltották, hogy megközelítsük a hajónkat. Tiltották, hogy belépjünk bármelyikük kunyhójába. Tilos volt a kacika házának bejárata előtt elmenni, csak megkerülnünk volt szabad. Nem mehettünk el a halászokkal, bár nem értettük, miért. Úgyse szökhettünk meg, egy-egy csónakban hét-nyolc halász is volt. Mi ajánlkoztunk, hogy egyenként elmegyünk velük, hogy segítsünk munkájukban, mert egy percig sem akartunk munka nélkül lenni. De még így sem engedtek. Azt azonban szívesen vették, ha dolgozunk.
Sok minden meglepte és csodálkozásra késztette őket A kikötőben, hogy ügyesebben húzhassák ki hajóikat, két csörlőt készítettünk. Még hírből sem ismerték, mi a csörlő. Ugyancsak készítettünk két emelődarut, mozgatható karral, amit hol erre, hol amarra lendíthettek. Kiváltképpen azért ajándékoztuk meg a szibaókat ilyesmivel, hogy könnyebben munkálhassák meg a fákat a hajóépítésnél, és emelhessék fel a hajótesthez. Nagyon hálálkodtak ezekért a szerkezetekért, mi meg szívesen tettük, mert menekültünk a tétlenségtől, ráadásul azon voltunk, hogy minél nélkülözhetetlenebbek legyünk.
Volt egy nagyobb földdarab, amit megműveltek, de nem célszerűen, és kevés haszonnal. Rosszul ástak, mert ócska, repedezett, megviselt, a mi szemünkben gyerekesnek tűnő falapátjaik és faásóik voltak. Ilyesmit a mi világunkban nem ismernek. Boldogan tanítottam meg őket a vaseszközök használatára, amitől valamilyen okból kezdetben féltek. És boldog voltam, hogy megint foglalkozhatok mezőgazdasági dolgokkal, mert a tenger után ez érdekel a legjobban. Kukoricájukat, ami hozzánk is erről a vidékről terjedhetett el, helytelenül vetették. Egyszerűen úgy szórták a földre, mint a búzát, és várták, hogy felnőjön. Kedvenc csemegéjük volt a fiatal kukorica. Én megmutattam nekik, hogyan kell vetni, mert éppen itt volt a vetés ideje. Sehogyan sem fogták fel, hogy ritkán vetve, fészekbe, sorban, ráadásul megtisztogatva a talajt, jóval bővebb termést érnek el, mint eddig. Kioktattam őket, hogy a disznókat okosabb ólba fogva nevelni, mint hagyni, hogy kószáljanak. Kövérebbek lesznek így, és gyorsabban híznak.
Számtalan segítséget nyújtottunk nekik, hogy felemeljük őket elmaradottságukból. Időnként Hurri vezetésével elindultak hajóikkal. Nemcsak kettő, de négy, sőt hat hajó is elment. Rablóútra mentek. De még ebben az esetben is maradt ember bőven a faluban. Ilyenkor látszott, milyen sokan is vannak.
Az elindulást mindig nagy ceremóniák előzték meg. Megengedték, hogy jelen legyünk az ünnepségeken, amit szívesen tettünk, mert érdekeltek a szokásaik.
Volt több papjuk, vagyis varázslójuk, a legfőbbet közöttük Szambónak hívták. Ez a Szambó már kezdettől fogva rossz szemmel nézte működésemet, valósággal féltékenykedett rám, de többi társamra is. Valahogy úgy tűnt, hogy megzavartuk működését, és félt is tőlünk, hogy beleszólunk a mesterségébe. Amikor megtudtam, hogy vannak papjaik, s megismertem magát Szambót, elhatároztam, semmiféle vallásos szokásukba nem szólok bele, még akkor sem, ha kérnek. Tudtam, hogy nincs az embernek nagyobb ellensége, mint a pap, akár odahaza élünk, akár a vadak között.
Mégis úgy fordult a helyzet, hogy Szambó ellenségünk lett.
Idős ember volt, vad és kegyetlen szívű. Hitt abban, hogy tud varázsolni, esőt, vihart, jó időt, rossz időt, még betegséget is. Nekünk úgy tűnt, hogy mindebből semmit sem tud, de a szibaók hittek benne. Tisztelték. Még a kacika is, mert valójában az apját tisztelte Szambóban. Mindig Szambó és nem a kacika indította útjára a rablókalandra indulókat. Hatalmas máglyát raktak, akárcsak érkezésünkkor, segítségül hívták Benamukit, a máglyán disznót meg mindenféle élelmet áldoztak, de úgy hírlett, hogy ha volt foglyuk, akkor embert is áldoztak ilyen esetben. Szerencsénkre mi ilyesmit nem láttunk. De azt tapasztaltuk, hogy ha visszajöttek rablókalandjaikról, foglyot csak igen ritkán hoztak magukkal. Az ellenséget megölték, de csak a férfiakat, az asszonyokat és a gyerekeket nem bántották. Az utóbbiakat otthagyták, hanem a kedvükre való nőket és gyerekeket elhozták magukkal. A mezei munkát mindenütt nők és gyerekek végezték. A házi munka is a nőkre tartozott, a család gondozása, az élelemről való gondoskodás, a víz és a tüzelő beszerzése. A férfiak halászattal foglalkoztak, hajóépítéssel, fegyverek készítésével.
Hogy a hegyen vagy annak barlangjaiban rejtekhelyük vagy telepük volt, azt kezdetben csak gyanítottuk. Említettem már, hogy nekünk a hegyi ösvényt megközelíteni sem lehetett.
Sok tekintetben hasznosítottuk tudásunkat, kézügyességünket, nagyobb ismereteinket. A legtöbb esetben láttuk, mennyire örülnek, hogy ilyen értékes "kablunákat", fehér embereket szereztek, mint amilyenek mi vagyunk. Lassanként megtanultuk a nyelvüket, ami azért volt nehéz, mert egy szónak sok esetben több jelentése is van, ami a mi hazai nyelvünkben is előfordul, mert a "víz" szót érthetjük ivóvízre, tóra, tengerre, esőre, patakra, folyóra. Különösen Bert és Martin jeleskedett a karib-aruakok nyelvének megtanulásánál. Kedvükre szórakoztak ezzel, s ebben én is részt vettem, komolyabban, mint amikor Pénteket foglyul ejtettem. Igaz, akkor az volt a cél, hogy Péntek tanulja meg az én hazám nyelvét.
Egy napon – akkor már az ötödik hete voltunk a szibaók rabjai – azt a feladatot kaptuk a kacikától, hogy építsünk a számára egy olyan palotát, mint amilyet ő látott a spanyoloknál az egyik szigeten. Sejtettük, hogy mire gondol, hiszen csak kőházról lehetett szó, amilyet itt nagyon nehéz lesz felépíteni. Mondtuk, hogy rengeteg kőre lenne szükségünk, márpedig a hegyre nem mehetünk fel. Mész is kellene, azt csak a közeli kis szigetek korallpadjaiból tudnánk szerezni, méghozzá porrá tört és agyaggal kevert korallhomok formájában. Csakhogy még csónakba se ülhetünk, nemhogy átevezzünk kenun a korallszigetecskékre.
A kacika bólogatott, bólogatott, de nem tett semmiféle ígéretet. Láttuk az arcán, hogy elhatalmasodik benne a vágy a palota után. Ilyesmi nemcsak a nyomorult pogány törzsfőnökkel történik meg, de másféle hatalmassággal is. Ő is akart egy palotát, ami különb mint a másiké, nagyobb, szebb, és az is hirdetné a dicsőségét. Tudtuk, hogy akarja, mi meg váltig állítottuk, hogy csak akkor készíthetjük el, ha mi irányítjuk a kőfejtést és a mész elkészítését a lelőhelyen.
Hallottuk azután, hogy a kacika többször vitatkozott Szambóval, a főpappal és Hunival, az admirálisával, mert csak ilyen ranggal említhetem ennek a kitűnő tengerésznek feladatát törzse hajóhadában. Szambó ellenezte a palotaépítést, de legfőként, hogy felmehessünk a hegyre vagy ki a korallpadokra, s hogy segítséget kapjunk a munkához. Én pedig rendületlenül kitartottam előre kitervelt beosztásunk mellett.
– Csakis akkor tudunk neked, ó, kacika – mondtam Kainabónak –, olyan palotát építeni, mint amilyet a fehéreknél láttál, ha magunk választjuk ki a megfelelő köveket, ha munkásokat adsz a kövek kifejtéséhez, kiszabásához, mert másként ez nem is lehetséges. Soha nem lennénk készen a palotával, ha egyedül mi csinálnánk. Ugyanezt mondhatom a korallporra is, amit egyedül nem fejthetünk, nem zúzhatunk össze. Elég lesz nekünk elkészíteni a szükséges eszközöket, aminek a segítségével hozzáfoghatunk a palota építéséhez. Ha azt akarod, hogy minél előbb gyönyörködj a palotában, add meg az engedélyt, hogy felmehessünk a hegyre, kiválogatni a legmegfelelőbb kőanyagot, s kimehessünk a tengerre, az apró bohiókra, a korallpadokra. És adj legalább ötször annyi embert, mint amennyi ujjam a két kezemen van. Így beszéltem a kacikával. Le is rajzoltam a homokba a palota tervét. Tetszett neki.
Megvallom, minket nem a palotaépítés vágya sarkallt. Öt hét telt el a partraszállásunk óta, ami azt bizonyította, hogy kegyetlenül múlik az idő. (Mivel nem tudtunk semmit a naptárról, elhatároztuk, hogy önálló időszámítást vezetünk be, mégpedig heti beosztással, hogy így is lássuk, mennyi idő telik el fogságunk alatt.) Arra gondoltunk, ha szabadabb lesz a mozgásunk, valami módon megszökünk. A szibaók népétől nem várhattuk a szabadulást, még szerencse, hogy csodába illő módon nem gyilkoltak meg minket. De számolnunk kellett azzal is, hogy egyszer csak megváltozik irányunkban tanúsított felfogásuk. Egyre több jelét láttuk, hogy Szambó, a főpap, aki – említettem már – apja volt a kacikának, gyűlölködik ellenem, és ahol tud, ott árt is. Egy váratlan viharért, amely összetörte néhány csónakjukat, és szétszaggatott sok halászhálót, Szambó minket okolt. Ugyanígy tett, amikor egy alkalommal eredménytelenül tértek vissza rablóportyájukról. Egyik hajójuk zátonyra futott, elsüllyedt, és több emberük a tengerbe veszett. Szambó nem átallotta reánk hárítani a felelősséget, mintha csak tudtunk volna arról, hol, merre hajóznak Hurriék.
Éreztem, hogy Szambó áskálódásai előbb-utóbb eredményre vezetnek, ezért örültem, hogy a kacika palotát akar építtetni. Ezzel hasznossá válunk, nélkülözhetetlenné, legalább az építés idejére.
Ugyanakkor talán több reményünk lett volna a szökésre.
Mert bizony minden szabad időnkben erre gondoltunk. Szambónak köszönhettük azt is, hogy napnyugta után nem tartózkodhattunk a szabadban, házunkba kellett bemenni, ami sok minden miatt nem volt kedvünkre. Szambó vette rá erre a kacikát, aki apjával szemben igen engedékeny volt. Éppen ez utóbbi miatt féltünk, hogy egy napon a velünk szemben barátságos kacika helyett – pusztulásunkat kívánó törzsfőt találunk.
Nehezen jött álom a szemünkre, esténként a szökés lehetőségeit latolgattuk.
Szerencsénkre mind a hatan jó hajósok voltunk, tudtuk, hogy akár csónakon is kibírnánk azt az időt, amit a tengeren kell töltenünk, hogy lakott helyre jussunk.
Sajnos, tervezgetéseinknél a Dolphint mellőznünk kellett. A hajót valósággal leszerelték, nem tartották a maguk számára megfelelő hajónak. Elvesztek az értékeink is, amelyeket ismeretlen helyre vittek.
De hát az életünk mindennél többet ért. Menekülnünk kell, minél előbb, annál jobb, így határoztunk. Koldusként kell majd a Szigetre érkeznem, hogy ott behajtsam a sok esztendő bérét, s onnan Brazíliába mennem, hogy barátaim támogatását kérjem a magam és társaim számára. Rajtam kívül különösen Josiah volt nehéz helyzetben, aki felelősséggel tartozott a hajógazda előtt.
A szökésre két megoldást eszeltünk ki.
Az egyik az építkezés lett volna, amikor szabadabban mozoghatunk majd, s elevezhetünk a korallpadokra. Ez volt nagyjából a legbiztosabbnak látszó terv, amit kivihetőnek találtunk. A második nehezebb, de jobb volt az előzőnél. Rájöttünk, hogy elrablóink, ismétlődő időszakokban, éjféltől napkeltéig nem mozdulnak ki házaikból. Ez akkor fordult elő, amikor nem jött fel a hold az égre, tehát minden hónapban egyszer. Vallásos szokásuk volt, hogy így tettek, mert azt tartották, hogy ha a hold nem látható, ők se legyenek láthatók addig, amíg a legfőbb istenük, a nap fel nem jön. A holdat ugyanis második istenüknek tartották, s ha eltűnt olyankor, amikor nem látszottak a csillagok, baljós előjelnek vélték. Ilyen alkalommal – kellő előkészület után – sikeresnek ígérkezett a szökés.
Azt is megtudtuk a szibaóktól, hogy a környező szigeteken alig található ember, mert mindenkit kiirtottak, akik nem tartoztak Kainabo törzséhez. Ennek különösen örültünk, egyrészt, mert a szigetekről nem erednek majd üldözésünkre, másrészt, mert ha kell, könnyebben találhatunk búvóhelyet.
Ezt az utóbbi megoldást tartottuk a legmegfelelőbbnek. Az előkészületeket megtettük, ami mindössze annyiból állt, hogy némi élelmet gyűjtöttünk, horgokat készítettünk, több dobóhálót loptunk, kókuszdiót rejtettünk el a kunyhónkban. Ez az utóbbi különösen fontos táplálék, és oltja is a szomjúságot, úgyhogy akinek van elegendő friss kókuszdiója, az akár hetekig meglehet víz nélkül.
De amitől féltünk, mégis bekövetkezett.
A palotaépítésből hirtelen nem lett semmi.
Szambó meggyőzte fiát, a kacikát, hogy az az épület, amit készítenénk, csak bajt és csapásokat hozna a törzsre, valamint a kacika egész háznépére.
Elesett tehát az egyik megoldás, maradt a második, amely azonban időhöz volt kötve. Amikor megtudtuk, hogy nem építünk Kainabónak palotát, még két hét volt hátra a fogyó hold idejéig
Ugyanakkor baljós jelek is mutatkoztak.
Hogyan történt, máig sem tudom, de eltűnt Péntek, életmentő madaram.
A szibaók földjein dolgoztunk, amikor munka végeztével hazatértem, madaram nem várt házikónk küszöbén, és nem bólogatott okos fejével, nem lebegtette szárnyait.
Pénteket nem találtam a házban, de a környező fákon sem.
Mindjárt sejtettem, hogy a tettes nem más, mint a főpap, a gyűlölködő Szambó.
Ezzel nemcsak fájdalmat okozott, hogy elvesztettem legkedvesebb kis barátomat, de megfosztott attól az erőtől, amivel a szibaók előtt rendelkeztem.
Hirtelen fenyegetővé vált tehát a helyzet. A látszólag semmitmondónak tűnő két esemény – hogy nem építünk palotát a kacikának, és hogy eltűnt egy papagáj – aggasztó helyzetet teremtett.
Elérkezett az idő, hogy szöknünk kell, mert Szambó győzött, és ha maradunk, akkor nem teszünk mást, mint várjuk a pusztulásunkat.
A legnagyobb baj volt, hogy még egy hetet kellett várni, amíg a holdváltozással számolhattunk.
– Mint tegyünk, Crusoe uram? – kérdezte Martin, amikor utánam másodiknak hazaért, és megmutattam madaram hűlt helyét.
– Mit tegyünk? – mondták a többiek is, amikor ugyancsak hazajöttek.
Egyiknek is, másiknak is ennyit mondtam:
– Szöknünk kell, előbb, mint terveztük. Szambó hadüzenete volt a madár ellopása vagy talán megölése. Utána mi következünk. Nem várhatunk tovább.
És azt vallottuk, hogy nem várhatjuk be a holdváltozást. Módot kell találni a szökésre. Erre a legalkalmasabbnak azt találtuk, hogy holnap vagy holnapután éjszaka elhagyjuk a kunyhót, lelopakodunk a kikötőbe, és ott a szélső halászcsónakok valamelyikén elhagyjuk a szigetet.
Még akkor is, ha a csónakban éhen vagy szomján pusztulunk, nem tehetünk mást, mint vállaljuk az igen bizonytalan kimenetelű kalandot.
Tudtuk, hogy minden éjjel őrök vigyáznak ránk. Kettő a bejáró előtt kuporog, kettő valamivel távolabb, a terecske szélén, ahonnan éppen a kikötőhöz vezet le az út.
Nem volt más megoldás, mint a négy őrt eltenni láb alól.
Mindenesetre megfogadtuk, hogy nem hagyjuk el egymást, s ha kell, utolsó leheletünkig harcolunk majd, ha erre sor kerülne.
Nem így történt.
Mi sokkal lassúbbak voltunk, mint Szambó.
Alig készültünk hozzá, hogy megegyük esti kosztunkat, csak halljuk ám, hogyan verik a kacika háza előtt a dobot.
Üreges fatönk volt a dob, riasztó, mély a hangja. Igen messzire elhallatszott.
Verték a kacika háza előtt, ami azt jelentette, hogy minden embernek oda kell gyülekeznie, hogy megtudják az eseményt, ami miatt összehívják őket.
Égett már az óriás máglya is, amit életük nagyobb eseményeinél mindig meggyújtottak.
Rossz sejtelmeink nem csaltak. Szambó nem késlekedett. A madár nem volt velünk, eltűnt, és Szambó lecsapott ránk.
Eltűnt a varázseszköz – megszűnt a varázslat is – ez volt mindig a vadak felfogása.
Alig hangzott fel a dob pufogása, megjelent Szambó a házunk előtt. Bekiáltott, hogy jöjjünk ki, látni akar a kacika.
Mást nem tehettünk, követtük Szambót, akit sok felfegyverzett törzsbeli kísért.
– Ebből baj lesz – állapította meg Josiah unokaöcsém.
– Ebből bizony az lesz, fiaim – bólogattam menet közben, és átkoztam magamat, amiért nem vigyáztam jobban a madárra.
A tűz előtt ott ült a kacika, tollas palástjában, körülötte őrzői és családja. Hurri is ott volt, és ő is barátságtalanul nézett ránk.
Mindenki úgy nézett ránk, mintha el akartuk volna pusztítani az egész szigetet.
Ezúttal a kacika nem intett, hogy üljek le vele szemben a gyékényre.
Szambó rám kiáltott:
– Hol a madarad, idegen ember?
Mire én nyugodtan azt mondtam, hogy neki jobban kell tudnia. A sokaság is kiabálta:
– Hol a madarad?! Hol a madarad?!
És nevettek, összesúgtak, vihogtak. Némelyik még hempergett is a nevetéstől.
Majd a kacika is elkezdett nevetni, mint aki megveszett. Ijesztő látvány volt a tűz fényében. Martin odaszólt nekem:
– Elkéstünk, Crusoe uram.
Mire én megvontam a vállamat, és azt mondtam:
– Martin, Martin, és ti is, többiek, ne csüggedjetek. A jó szerencsénk nem hagy el minket.
De bizony mindnyájan csüggedtek voltunk, beleértve magamat is. Nem sokat segített a telkesítés.
Azért csak nyugodtan álltunk, mint akik biztosak a dolgukban.
Mivel akkor már értettük a szibaók nyelvét, odaszóltam a kacikának.
– Csak nevess, majd megbánod. A napisten is, a holdisten is a segítségünkre jön. Ezt én mondom neked, a fehér varázsló, aki náladnál is sokkal nagyobb kacika, de meg mindazoknál, akikről valaha hallottál. Ha nem hiszed, a te bajod, én intettelek. Szambó ellopta a madaramat, mert Szambó olyan buta, mint a törzsed legbutább embere. Ha nem adja vissza Szambó a madaramat, pusztulás lesz a véged a népeddel együtt, Kainabo kacika. Én mondom neked, aki nagy uvokeki a fehérek népe előtt.
Megijedtek?
Használtak az intelmeim?
Belátta a kacika, hogy helytelenül cselekszik?
Észre tért Szambó, a gazember, amikor felemlegettem a napistent meg a holdistent, amitől a legjobban félt, mert a vadak törvénye szerint a papok előtt nem volt szabad kiejteni egyik nagy tűzistenség nevét sem?
Kifakadásom, nyugalmam, társaim nyugalma, nyugodt szavaim, ha nem is teljes mértékben, de megzavarta ezeket a nyomorult embereket.
Látták, hogy a fehér uvokeki nem fél tőlük, de minden varázslatnál és intelemnél jobban az zavarta meg a kacikát meg gazember apját, a varázslót, hogy a hold felé fordultam, széttártam a karomat, és ezt kiáltottam:
– Holdisten, segíts! Holdisten, segíts! Holdisten segíts! Éppen akkor jött fel a hold, vérvörösen, a fák felett.
Több ember arcán láttam, hogy megretten, és félénken elhúzódik a tűztől. A kacika sem nevetett már ekkor. Riadtan pislogott az apjára, aki nem akart meghátrálni. Az emberek felé fordult, úgy kiáltotta:
– Nem Szambó lopta el a madarat. A madár hagyta el az idegen embert. Ne higgyetek az idegennek. Nincs varázslata, madár nélkül nincs. Öljük meg őket, öljük meg!
Ezzel felkapott egy égő fahasábot, és felém dobta.
Éppen csak elkerültem, hogy a fejemhez vágódjon. A karomat érte, ott tört szét szikrázva.
Martin rávetette magát Szambóra, mint a tigris, ha elcsípi áldozatát.
Martin erős volt, nagyon erős. Egyszerűen felkapta az öregembert, és bevágta a tűzbe.
Szambó sikítva, üvöltve eltűnt a füsttengerben. Mert hatalmas füstgomolyag szállt fel, ahogy belepottyant a varázsló, szétverve maga körül az egymásba rakott tüzelőt.
De alighogy eldobta Martin az öreg gazembert, máris felkapott egy bambuszrudat, és azzal igyekezett maga körül rendet vágni, mert szörnyű kiabálással nekünk estek a vadak.
– A kikötőbe, Crusoe uram! A kikötőbe! – kiabálta Martin, aki váratlan cselekedetével átvette a parancsolást is. – A kikötőbe!
Mindnyájan követtük Martin példáját, egy-egy rudat, vastag ágat, hálótartó karót ragadtunk fel, és azzal cséphadaróztunk. Mást már úgysem tehettünk. Martin oktalannak tűnő cselekedetével elérte, hogy a nyilvánosság előtt igyekeztünk megszökni. Még láttuk, hogy kirángatták a tűzből a varázslót, aki talán halott is volt már, mert kormosan, össze-vissza pörkölve feküdt a földön. A nagy kavargásban a kacika tollpalástja tüzet fogott, és olyan gyorsan lángolt, mint az olajba mártott kötél. A kacika ide-oda rohangált, kiabált, de sehogyan sem tudott megszabadulni égő palástjától.
Mindez olyan gyorsan történt, hogy időnk sem volt utat törni azok között, akik akkor már megzavarodva, rémülve körülöttünk ugráltak.
Josiah, Bert és a két tengerész velem együtt igyekezett követni Martin példáját. Ott ütöttük a vadakat, ahol értük őket.
Azzal, hogy Martin a varázslót bevágta a tűzbe, és a varázsló nemhogy legyőzte volna a tüzet, de őt győzte le a tűz, meg hogy a karikát is lángok fogták körül, a tűzimádó pogányok elvesztették a fejüket.
– Uvokeki; uvokeki, espa uvokeki, espa uvokekil – kiabálták a törzsbeliek, öregek, gyerekek, az asszonyok, de a harcosok is, most már nevetés helyett rémüldöző kiáltással.
Rémületük még nagyobb lett, amikor egyszerre csak hűséges madaram, Péntek a vállamon termett.
Honnan került elő szegény, nem tudom, de előkerült, és rikácsolva, nagy szárnycsattogás közepette, rászállt a vállamra; ott belekapaszkodott éles körmeivel a kecskebőr ködmönömbe, amit szerencsére magamra vettem, amikor Szambó kiszólított minket a kunyhóból.
Ettől a látványtól teljesen megrémült a szibaók népe.
Rohantunk a kikötőbe, rúgva, csapásokat osztogatva, káromkodva is, harci kiáltásokat hallatva, hogy buzdítsuk egymást, mert bizony erre azért szükség volt.
A legbőszebben Martin verekedett, a derék ember, aki most mutatta meg igazán hűségét és bátorságát.
A nagy zűrzavarban kigyulladt néhány kunyhó. Gondolom, a kacika okozhatta a tüzet, vagy maga Szambó, amikor szétvágódott a máglya. Jobban nem sikerülhetett volna a kavargás. A legnagyobb boldogság mégiscsak az volt, hogy előkerült a madaram, akit halottnak hittem már, ismerve a gonosz varázslót és irántam való gyűlöletét. Futottunk, mint az eszeveszettek, egyenesen néki a mólónak, ahol a nagy halászkenukat tartották a bennszülöttek.
A kettős fényben – a hold világánál és a lángoló máglya meg az égő házak fényénél – mindent jól láttunk, akárcsak nappal lett volna.
– A kenukhoz! A kenukhoz! – kiabáltuk egymásnak.
Ki tudja, mi történt volna velünk, ha váratlan esemény nem jön közbe, amiért áldom is az eget, minden szentjeivel együtt.
A szibaók, ez az ördögi fajzat, az első megdöbbenés után csak észbe kaptak volna. Mint ahogy történt is. Hitük szerint a foglyok nem szökhetnek meg, mert akkor mindennél nagyobb baj érheti a törzset. Bár kellőleg megrémültek a történtektől, a tűztől, Szambó pusztulásától, a kacika égésétől, de legfőként attól, hogy a "varázslómadár" visszatért hozzám, szökésünket megakadályozták volna.
Hurri és hajósbandája eredt a nyomunkba, akár a kopók a rókák után.
De mondom, váratlan esemény történt.
Alig értük el a legszélső házikót, ami emlékezetem szerint éppenséggel Hurrié volt, fény villant előttünk, és rettenetes dörrenés hangzott.
Először azt hittem, csoda történt. Felhő nélkül is villámok vágnak az égből, nagy dörgés közepette, vagy talán éppenséggel tűzhányó tör fel a tengerből, intve a vadakat, hogy ne bánjanak velünk becstelenül.
Mert futás közben bizony nem néztünk se jobbra, se balra, hogy minél előbb elérjük menekülésünk vélt eszközeit, a kenukat.
Annál nagyobb volt a meglepetésünk, amikor végre a móló deszkáin álltunk és körülnézhettünk.
Uramfia, három nagy hajó volt már akkor a közelünkben, széltől eresztett, lobogó vitorlákkal, szünet nélkül lángot és lőporfüstöt okádó ágyúkkal.
Az ágyúk csövét mind a falunak iránykották a tűzmesterek, amivel valósággal megbolondították a szibaók népét.
Nemcsak minket ért járatlanul a három hajó felbukkanása, de rabtartóinkat is, akik biztonságban érezték magukat az elhagyott tengervidéken.
Rongyainkat lekapkodva integettünk a hajók felé, hogy lássák, fehér emberek tartózkodnak a szibaók kikötőjében. Ugyanakkor tele torokkal ordítottunk, hogy meghallják segélykérésünket
Különös látvány volt számunkra a hajók előbukkanása, mondhatom.
A mi szegény Dolphinunk megkopasztva, akár a csirke, éppen előttünk állt. Felrohantunk a fedélzetre, ott is a legmagasabb helyre, a régi vezénylőpadkára, hogy felhívjuk magunkra a figyelmet.
– Hé, hahó, hé, hahó! – kiabáltuk, nehogy minket is érjenek ágyúlövések.
Az igazságnak tartozom, ha bevallom, olyan dübörgésben, recsegésben, ropogásban volt részünk, hogy a mi kiabálásunk legfeljebb csirkecsiripelésnek tűnhetett. Hűséges madaram, belekapaszkodva a vállamba, a fülem mellett rikácsolt, mégsem hallottam, inkább csak láttam szemének forgatásából, tátogató csőréből.
Mintha a pokol szabadult volna el, amikor a hajók még közelebb jöttek.
Szegény Martin később bevallotta, hogy bizony maga se tudta, örüljön-e vagy sem az érkező hajóknak. Ha az angol király hadihajói, akkor cseberből vederbe kerül, erre gondolt a jó ember. De akkor, az izgalom hevében, bizony elfeledkeztem Martin gondjáról. Csak azt láttam, hogy magamfajta fehér emberek tartózkodnak a hajókon, ami felettébb megnyugtató volt.
Ekkor már több ház égett a faluban, gondolom, talán tíz is. Egyetlen embert nem lehetett látni, mind elmenekült a hegyekbe. Hurrinak és hajósbandájának nyoma veszett.
Hirtelen csönd támadt.
Abbamaradt az ágyúzás.
Az egyik hajó egészen mellénk kanyarodott.
Orrában ágyúkefét tartó matrózok álltak, meg több kalpagos tisztféle.
Ugyan, mifélék lehetnek?
Gondoltam, spanyolok, akik még mindig eleget hajóznak a Karib-tengeren. Vagy éppen portugálusok, vagy éppenséggel németalföldiek, akikkel együtt tartottunk egy ideig.
Hát ekkor láttam, hogy a mellénk kanyarodó hajó mindegyik árbocának tetején fekete lobogó leng, de még a kormány feletti lámpás tetején is fekete a lobogó.
Flibustierek lesznek, véltem, amitől elkeseredett a szájam íze. Éppenséggel nem az volt a vágyam, hogy kimenekülve a szibaók rabságából, az Antillák és a Karib-tengervidék talán még nagyobb veszedelmének, a fehér kalózok fogságába kerüljünk.
De hát a hajók előttünk voltak, sőt a legnagyobb, igen becsületesen ügyes kikötéssel, egészen a Dolphin mellé állt.
Elkaptuk a köteleket, hogy segítsünk szabadítóinknak.
Egyszerre öt-hat torzonborz fickó ugrott elénk, karddal, puskával felszerelve. Az egyik angolul szólt hozzánk:
– Kik vagytok?
Mondtam, hogy szerencsétlenül járt tengerészek Angliából, akiket a forgandó sors idevetett a vadak közé.
– Ez itten a hajónk, amit részben a tenger, részben a rablónépség tett így tönkre – mutattam a Dolphin fedélzetére. – És ti kik vagytok?
Mire az ember felnevetett. Megvonta a vállát, s felkiáltott a hajójára:
– Hé, kapitány, honfitársakat találtunk!
Recsegő hang visszhangozta:
– Hozzátok elém őket. Ti meg kifelé a partra, de tiszta munkát csináljatok ottan!
Erre néhányan lökdösni kezdtek minket, hogy menjünk a hajóra. Ugyanakkor láttuk, hogy a másik két hajó is partot ért, horgonyt eresztett, csónakokat dobtak róluk a vízre, amikbe fegyveresek szálltak.
A hajók egymással parancsokat váltottak, mert igen egyformán ment minden.
Mi hatan, az utasítás szerint, átmásztunk a vezérhajóra.
– Ide, ide! – kiabálta az, akit kapitánynak szólítottak.
Nem tagadom, a hang ismerősen csengett, de nem akartam hinni a fülemnek, hogy valóság lehet, amit sejtek.
Átvergődtünk egy csomó vitorlán, amit a fedélzeten halmoztak fel, rengeteg ládán, amit homokkal töltöttek, és barikádnak használtak tengeri csatában, s végre eljutottunk a főfedélzetre, amit éppenséggel nem mondhattam könnyű feladatnak.
Közben áradta nép a hajóból, mint az ürgesereg a kiöntött földi folyosókból. Csak úgy szemre is megállapíthattam, hogy veszett népséggel lehet dolgunk, semmivel sem derekabbak, mint amilyenek a pogány szibaók. A különbség mindössze annyi lehet, hogy az egyik fehér, vagy legalább a többség az, míg a másik, a kacika tengeri rabló törzse, fekete és pogány. De sem az egyik, sem a másik előtt nincsen becsülete az emberi életnek.
Rohantak a partra, mint az éhes kutyák, nagy csataordítással, vidám kedvvel, ami elsősorban azt bizonyította, hogy régen lehetett részük haditettben.
Rongyosak voltak, félmeztelenek, fejkendősek, ami igen népszerű öltözéke lett az angol, a francia és spanyol kalózoknak. A régi jó kalpagot csak a vezéreik, hadnagyaik és kapitányaik viselték, de azok sem mindnyájan.
A többi hajóról is felhangzott a csataordítás meg az éles, saskeselyű hangjához hasonlító rikkantás, amit annyira kedveltek egymás buzdítására a flibustierek.
Gondoltam is magamban, most azután a kacika meg Hurri meg a többi ugyancsak elképedhet, mire képes a fehérek nagy varázslója, mármint én.
Egyelőre azonban nem voltam éppen a legboldogabb, mert szentül hittem, hogy cseberből vederbe estünk, bár több volt most már a reményünk megmenekülésünkre.
Megnyugtatott, hogy főleg hazám nyelvén beszélt ez az istentelen népség, akik nem mások, mint rablók, tolvajok, gyilkosok gyülekezete. A legtöbbjük azért lett kalóz, mert szorult a hurok a nyakán, vagy már éppenséggel bitó előtt állt, de megszökhetett, akár ügyességből, akár a porkolábok pénzszeretetéből. Akadtak azután olyanok is, akik kifosztottak egy hajót, megölték a tisztjeiket, és végül beálltak valamelyik kalózvezérhez segédnek.
Így is nevezték magukat, "a master segédje", ha dicsekedni akartak.
Hátulról löködtek bennünket, hogy siessünk, mert hívat a kapitány, hajrá, hajrá, előre igyekezzünk.
Korom, méltóságom, kecskebőr ruhám ért azért annyit, hogy időnként hátraszólva leinthettem buzdítóinkat.
Hogy ne felejtsem el, még trombiták is szóltak, meg dudák, kecskebőrrel bevont dobok is, amikor csónakba szállt a másik két hajó népsége, hogy partra evezzenek. Harci kiáltásuk akkor hangzott fel igazán, amikor mi a kapitány előtt álltunk.
Fellélegeztem.
Nem tévedtem.
Valóban akként volt, ahogyan sejtettem, amikor felismertem a recsegő hangot.
Bizony, bizony ő volt.
Magas, hatalmas ember – John Morgan, a kalózvezér.
Az az ember, aki egy éjjel házamban vendégeskedett, Yorkban.
Mellette állt a társa, akit ugyancsak ismertem, egy köpcös ember, akit a kapitány csak "Hé Tómnak" szólított. Amolyan bravó volt ez mellette, védő ember, mint az szokás, ha valaki félti az életét.
Morgan is, Hé Tom is érdeklődve nézett ránk, ahogy eléjük terelődtünk.
A hold tiszta, áldott világánál is láttuk, megbámulnak minket.
– Kik vagytok? – kérdezte a kapitány, vagyis hogy Morgan, aki nyilvánvalóan torzonborzságom meg szakadozott kecskebőr ruhám miatt nem ismert meg.
– Angolok, mint ön, uram, meg jó néhány embere – mondtam én fojtott hangon, derülve lelkem mélyén a váratlan találkozáson. Hosszú, térden felül érő bőrcsizmát hordott Morgan a hajón is, csíkos nadrágot, széles bőrövet, karddal, tőrrel, de sem inget, sem zubbonyt, mivelhogy rekkenő meleg volt ezen az éjjelen. Hé Tom ugyanúgy öltözött, mint a gazdája, de rajta csak fejkendő volt a kalpag helyett.
– Hogyan kerültetek ide? – kérdezte recsegő hangján Morgan, még mindig nem ismerve fel engemet.
Erre elnevettem magamat.
– Miként kerül az ember a kalózok rabságába, ha nincsen kedve hozzá? Éppenséggel úgy, mint ahogy az önökébe kerültünk – elfogtak minket. Ekként, kalóz uram, Morgan uram.
A zsivajban, a zajban, lövöldözésben, kiáltások, és ordítások tömkelegében Morgan figyelme felénk irányult.
– Tudod-e, kivel állsz szemben?
Mondtam, hogy már mondtam, hát hogyne tudnám. Majd hozzátettem:
– Nem illik elfelejteni azt, akinek az otthonában eltöltöttünk egy éjszakát.
Erre elképedt a sokaktól rettegett Morgan, hercegek cinkosa, hercegek ellensége, kifosztója, megsegítője.
– Hé Tom, emeld fel a lámpást.
Sok értelme nem volt, mert a hold legalább annyira megmutatta arcunk színét, vonásaink és tekintetünk ismerős vagy ismeretlen voltát
Hé Tom felemelte a lámpást, Morgan egészen az arcomhoz nyomta.
– Ki lennél, ember?
Láttam, hogy már bosszús, menne a partra, a serege után, nehogy elorozzanak előle valamit. Meg hát illőnek is találtam kilétem felfedését, ezért így szóltam:
– Ismer-e York városában egy Robinson Crusoe nevű tengerészt?
Meghökkent.
– Ismered talán? – dünnyögte most már dühösen. – Nincs időm a mókára.
Mire azt mondtam:
– Nekem sincsen, Morgan uram, higgye el. Mivelhogy az a yorki tengerész, bizonyos Robinson Crusoe itt áll ön előtt.
És hogy nyomatékot adjak szavaimnak, az elképedést kihasználva hozzátettem:
– Kerestem a hulli kocsmában, ahogy említette, de bizony nem találtam.
Erre engednie kellett. Ha a külsőm olyan lett volna, miként a jegesmedve vagy hasonló szörnyűséges állat, mint a rozmár vagy az oroszlán, akkor se volna nehezebb megállapítani valóságos lényemet. A sok nélkülözés, szenvedés, ital- és táplálékhiány, arcom, hajam, testem gondozatlansága, elnyűtt, ronggyá vált kecskebőr ruhám (hej, de sajnáltam!) csúfossága inkább valóságos remetének mutatott, semmint annak a yorki tengerésznek, akit Morgan otthonomban megismert. Vagyis hát engemet.
De a hangot elfelejteni mégsem lehet, így felidézve találkozásunkat, kételye többé mégsem lehetett. Hé Tom és még néhány ott álldogáló szájtátó embere nagy csodálkozására a kalózvezér szétvetette karjait és felderült arccal kiáltotta:
– Keblemre, Crusoe uram, a keblemre! Üdvözlöm az Aranysárkány fedélzetén!
S mint ahogyan illik a tengereken, ha régi barátok újból találkoznak, átöleltük egymást. Örvendtünk a nem várt viszontlátásnak, a sors játékos forgandóságának. Egyikünk se hitte, hogy ilyenféle találkozásban lesz részünk.
– Morgan uram – kezdtem, amikor kibontakoztunk egymás öleléséből –, tudom, hogy önt miféle célok hozták ide, a szibaók szigetére. De azt már nem tudjuk, sem én, sem a társaim, akiknek kiváló tengerész voltáról kezeskedem, mi a neve a szigetnek, merre is vagyunk Amerika partjainál, és azt sem, milyen hónapot, napot jelez a naptár. Volna szíves felelni erre, bár tudom, szíve szerint most a parton tartózkodna.
– Eltalálta, Crusoe uram. Kell is, hogy megszakítsuk örvendezésünket. Hé Tom majd gondoskodik megfelelő öltözékről, élelemről, amit most parancsba adok. Ismerik is egymást, ha nem csalódom. Hé Tom, állj Crusoe uram segítségére.
Ezzel Morgan intett, átlendült a hullámvéden, ráugrott szegény megkopasztott hajónkra, s lerohant a partra.
Onnan hallatszott recsegő, átható hangja, ahogy parancsokat adott embereinek. A hegyről lövéseket hallottunk, kiáltásokat, mert a szigetlakók oda menekültek.
Közben Hé Tom gondjaiba vett minket. Martin is, Josiah is, Bert is meg a két tengerész is hálát adott Istennek, hogy végre felvirradt a jó sorsunk.
Hé Tom elmondta, hogy a szibaók szigetének neve – Barbuda, de a karib-aruakok törvénye szerint nem ejthetik ki senki előtt a sziget nevét. A mögötte levő szigetek legnagyobbja, ami egyben a legtávolabbi is, Guadeloupe, amiről már hallottam, s része a Szélcsendes-szigeteknek. A Colombus nevű spanyol admirális találta meg, mint errefelé minden szigetet. Hé Tom elmondta azt is, hogy július végét írja a naptár, ami bizony azt jelenti, hogy ugyancsak sokáig tartott, amíg megtudtuk, hová vetődtünk, és az év melyik szakában vagyunk.
– Elmondhattuk: nagy szerencse ért. Josiah, Martin, Bert s a két tengerész szüntelenül szorongatta a kezemet, hogy ily szerencsésen kivezettem őket a bajból, meg hogy tekintélyem révén ily nagy tisztelőm van, mint maga Morgan, akinek a nevét hazánkban még a csecsszopók is tudják.
– Adj, barátom, egy kardot vagy bármi fegyvert – szólt Martin Hé Tómhoz. – Kedvem lenne segíteni a társaidnak.
– Én is így tennék – ajánlkozott Josiah unokaöcsém. Hasonlólag tettek a többiek is. Egyedül én pilledtem el némileg, s vágytam kiadósabb pihenésre. Igen jó érzés volt megint olyan hajón tartózkodni, amelyik ép állapotban van, s rajta mindent a helyén lehet találni. A hold világánál is látszott, hogy az Aranysárkányt rendesen gondozzák, mint ahogy a másik kettőt is.
Egy pohár rum lehajtása meg néhány kétszersült befalása után a hajó orrába telepedtem. Onnan néztem, mi történik a szigeten. Égtek a kunyhók, üvöltöttek az emberek.
Madaram mellettem pihent egy kötélcsomón. Időnként felnyitotta a szemét, hogy megbizonyosodjék róla, ott vagyok-e még.
Nagyon boldog és megelégedett voltam.
Remény éledt a szívemben, hogy számíthatunk Morgan segítségére, bár kevesen mondhatják el, hogy éppen kalóztól várhatnak segítséget.
A szenvedésekkel teli hónapok után talán végre békésebb hónapok következnek.
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Miért jó, ha kalózokkal barátkozunk? A további események


Mondanom se kell, mennyire megváltozott a helyzetünk Morgan hajóinak megjelenésével. Az Antillák kalózai közismert bőségben élnek, se ennivalóban, se innivalóban nincsen hiány a hajókon. Éhes kalózokat bajosan látott bárki is, csak akkor, ha bujkálniuk kell, vagy ha természeti csapás kényszeríti őket erre, mint ahogy minket a szenvedések sorára kényszerített a hurrikán.
Morgan bőven ellátott minket mindennel, amire szükségünk volt. Ruhával, élelemmel, de sok másfélével is, amiről rövidesen szólok, de mivel szeretek rendet tartani elbeszéléseim sorrendjében, kell hogy felemlítsem, mi történt még felszabadulásunk éjszakáján.
A flibustierek nem ismerik a fogolyszerzést, ragaszkodnak a "tiszta munkához", mert így nevezik támadásaik keresztülvitelét. A tiszta munkán értik a lakótelepek felperzselését, az emberek megölését, javaik elrablását vagy megsemmisítését. Szörnyűséges tettek ezek, de egyben emberi tulajdonságok is, lehet, hogy elkövetkezik az idő, amikor nem így lesz. Most így van, a királyok is ilyesmire adnak parancsot, nehéz egyedül a kalózokat hibáztatni.
Morgan úr és kalózai időnként rácsaptak az Antillák egy-egy gazdagabb szigetére, főleg azokat a helyeket keresték fel, ahol a szigetlakók is rablók. Ilyen helyen több zsákmányra számíthattak, mint máshol. Így került sor Barbuda megtámadására és kifosztására.
Megölték a kacikát, Hurrit meg sok más embert, mégis sokan megmenekültek, átszökve a sziget túlsó oldalára, ahol csónakrejtekeik voltak.
A falut porrá égették, a hajókat elsüllyesztették, de minden olyan tárgyat, amit mi a Dolphin kijavításánál felhasználhattunk, meghagytak a számunkra.
A Szélcsendes- és a Szélfútta-szigetek híres kalóza, aki a brazil partoktól Floridáig, és onnan ki tudja, meddig garázdálkodhatott, vagyis Morgan úr, valóban kegyes volt hozzám. Mindezt annak köszönhettem, hogy annak idején szívesen láttam, baráti vendégelésben részesítettem, nem éreztettem vele szemben semmiféle idegenkedést, amikor arra akart rávenni, hogy szegődjek hozzá navigátornak. És bár visszautasítottam felszólítását, mégsem neheztelt rám, mert tudta, hogy becsületes emberrel van dolga. Természetesen meglepődött, hogy társaimmal együtt itt talált a szörnyű karib-aruakok rabságában, de amikor elmondtam, mi indított újfent hajózásra, megértette szándékomat.
Amikor szó került a németalföldi konvojról, Morgan felnevetett.
– Ördöge van, Crusoe uram, hogy nem együtt találtam önöket! Egy másik társammal szövetkeztem, hogy megtámadjuk Trinidad előtt a hollandusokat. Hiába vártuk a konvojt, nem jött. Nyilván elpusztultak a hajók, s akkor határoztam el, hogy kárpótlásul kifosztunk egy-két szigetet. Hihetetlen, hogy kegyelmed azokkal hajózott, akiket meg akartunk támadni!
És akkorát kacagott, hogy belerengett az egész Aranysárkány, pedig majd akkora hajó volt, mint a commodore vezérhajója, ami előttünk ment a tenger fenekére.
Említettem már, hogy Josiah unokaöcsém hajóját helyrehozhattuk a flibustier-vezér kegyelméből. Kijavítottuk a megsérült és hiányzó palánkokat, oldalvédeket, új árbocokat is találtunk, meg keresztrudakat. Új kormánylapátot készítettünk meg kormányirányító rudat. Ez az utóbbi régi megoldás ugyan, de még mindig egyszerűbb és könnyebb a kezelése, mint a kormánykeréknek. Kijavítottuk a megsérült fedélzetet, a félig tönkrement raktárfalakat és kabinokat. Új horgonyszerkezetet készítettünk, ami igen könnyű feladat volt: találtunk a pogányok rengeteg rabolt holmija között több mindenféle csörlőt, láncot, horgonymacskát, de még horgonykötelet is, ami közismerten nem azonos a kikötőkötéllel. Két matrózunk, a kovács és az ács aranyat ért. De kaptunk támogatást megsegítőinktől is, főleg Hé Tom volt azon, hogy mielőbb helyrehozhassuk a hajót. Mint mindennek, ennek is oka volt. Hé Tom és Martin, mint az rövidesen kiderült, régi barátok voltak. Együtt szolgáltak az admirális hajóján, mint fiatal tengerészek. Egymás mellett volt a fekhelyük két ágyú között. De Hé Tom ügyesebb volt, s idejében megszökött, mielőtt bevágták volna a bélyeget a testébe. Mert az csak azokat illette, akik bebizonyították, hogy nélkülözhetetlenek és öreg tengerészek.
Hogy ily szépen gördült minden, akár a mesében, s a sok rossz után végre jóban is részünk volt, talán senki számára nem jelent meglepetést, hogy nemcsak a hajót hoztuk helyre, de a raktárainkat is feltöltöttük. Elmondtam már, hogy láttuk, amikor a pogányok a hegyre vitték értékeinket. Azt is említettem, hogy oda nekünk felmenni nem volt szabad. Kiderült, hogy jó fogást csináltak kalózaink a sziget megtámadásával: A szerencsétlen, részben elpusztult, részben elmenekült emberek a hegy több barlangjában gyűjtötték mindazt, amit összeraboltak a megtámadott hajókról, a kifosztott szomszéd szigetekről. Valójában semmit sem használtak, mert igénytelenségükben semmire nem volt szükségük, legfeljebb a hajóépítéshez szükséges eszközökre. De mást semmit nem. Raboltak, ámde amit raboltak, azt szent fétisként gyűjtötték azokban a barlangokban, amiket valóságos templomként tiszteltek.
Mi nem kértünk semmi mást, mint a tőlünk elvett készleteket, és kiegészítésül olyasmit, aminek gyarmatosaim hasznát vehették a Szigetemen. De Morgan úr addig erőszakoskodott, míg a Dolphin raktárai éppen úgy megteltek mindenféle hasznos és értékes holmival, mint akkor, amikor búcsút mondtunk az angol partoknak.
Bár szokásom, mégsem sorolom el részletesen, mi mindent sikerült a szibao törzs szigetén – Morgan úr jóvoltából – zsákmányolnunk. Mindössze megemlítem, hogy találtunk szép számmal csákányokat, fejszéket, ásókat, mezőgazdasági szerszámokat. Különös módon még szövő- és fonógépeket is találtunk eléggé rozsdásan, de megfelelő tisztogatással rendbe hozható állapotban. Sok hordót, dongát, sőt még szétszedett szekereket is felfedeztünk a bolondos szibaók rablott holmijai között. Ezeket Morgan úr mind nekünk adta, mondván, hogy ennyi kártalanítás jár a töméntelen szenvedés, gyötrelmek után. Köszönettel elfogadtam.
Megemlítem még, hogy a híres – kalóz és a bandája ugyancsak szerencsésen járt. Sok értéket találtak a barlangokban, réz-, ezüst- és másféle használati tárgyakat, amiknek értékét honnan is tudták volna a nyomorult pogányok? Találtak több láda aranypénzt is, amin megosztoztak, saját szememmel láttam. Egy régen eltűnt hajó aranykészlete került így elő, de most már nem emlékszem, melyik hajó is volt az. De azt tudom, mennyire örültek Morganék a váratlan kincsnek.
Josiah unokaöcsémmel együtt én is örültem, hogy pótlódtak elveszett értékeink. Most már újból nyugodtan néztünk utunk folytatása elé. Az Aranysárkány parancsnoka még abban is a segítségünkre volt, hogy a hajó tatarozása, rendbehozatala ne teljesen a mi munkánk maradjon. Hé Tom vezényletére azokból, akik nem rakodtak vagy nem végeztek javító munkát a hajóikon, nyolc-tíz ember felkerült a Dolphinre, hogy segítsenek nekünk.
Pompásan haladt minden.
A szibaók állatállományából lefüstöltünk több malacot, hogy húsnemű is legyen élelemkészletünkben. Elvettünk két zsák rizst, kölest, amiből itt bőven termett. Megraktuk az élelemkamrát kókuszdióval, ami a legkitűnőbb üdítő és szomjúságoltó italt adja. De ami mindennél nagyobb segítséget jelentett: Morgan úr kegyéből négy tengerészt kaptunk a flottillából, így már nyugodtabban vállalhattuk a további utat a Szigetig, s onnan Brazíliáig.
A négy ember idősebb kalóz volt, szerettek volna békésebb mesterséghez fogni. Brazíliába vágytak, tehát kapóra jöttünk, hogy egyszerű kereskedelmi hajón megjelenve, ottani barátaim segítségével földhöz és öreg korukra rendes jövedelemhez jutnak. Mondtam nekik, hogy nézzék meg gyarmatomat, amely az enyém, és azt senki nem veheti el, mert én fedeztem fel, mondtam nekik, hogy akár ott is szerezhetek számukra munkaalkalmat. Mire ők azt felelték, hogy Brazíliába vágynak, hallották, milyen jól lehet ott keresni, és rövid idő alatt meggazdagodni. Mindenesetre rájuk bíztam a döntést. Így tehát egyszeriben minden rendbe jött.
A Dolphin újjászületett.
Legénységünk kiegészült.
Ha vesztettünk is sokat árukészletünkből, sok minden pótlódott.
Ebből arra következtettem, hogy az ég kegyét újból elnyertem, s hasznos volt, hogy oly kedvvel forgattam Bunyan János könyvét, a "Zarándok útjá"-t, mert ez a könyv is meggyőzött róla, hogy bizalom nélkül nincsen élet, nem szabad csüggedni, hinni kell a jóban, a rossz megváltozásában. Valójában ez igen egyszerű tétel. Hiába jön a rossz idő, mert a rosszra jön a jó. Igaz, a jóra is jöhet rossz, de hát legyen erőnk kivárni, hogy az elmenjen. Ez az élet rendje, mint az a természetben is így van.
A továbbiakban is nagy szerencsénk volt.
Kiderült, hogy Morgan úr főhadiszállása most Tobago szigeten van, közel Trinidadhez. Együtt hajózhatunk tehát odáig, mert a váratlan, nagy zsákmány, arra késztette a kalózvezért, hogy felhagyjon a további portyával, Tobagóra hajózzék, ott kirakja a szerzett javakat, s vagy eladja a trinidadi csempészeknek, orgazdáknak, vagy elküldje értékesítés végett Brazíliába. Szívesen vállaltam, hogy a Szigeten tett látogatásom és ellenőrzésem után segítek megbízottjainak eladni a zsákmányt Brazíliában.
Ennek Morgan igen örvendett. Mondta is, hogy nem csalódott bennem, s amikor felkeresett, tudta, miért teszi. Újból megismételte ajánlatát, hogy legyek navigátora, de elhárítottam felszólítását.
– Higgye el, uram – mondtam őszinte szavakkal –, a történtek után még inkább érzem, hogy jó barátok vagyunk. Lekötelező a bánásmódja, ritka figyelmessége. Ebből is látom, hogy becsüli tetteimet; De gondoljon arra, öregember vagyok már, ráadásul hosszabb időre már igazán nem szakadhatok el otthonomtól, ahol kiskorú árváim várnak. Szegény feleségem már nem él, éppen elutazásom előtt, váratlanul elhunyt.
Erről a csapásról természetesen nem tudott a kalózvezér.
– Sajnálom, Crusoe uram, őszintén sajnálom – mondta fejcsóválva. – Így megértem, hogy nem vállalhatja a navigátorságot. Mert a kegyelmed kora alig valamit jelent. Aki ennyit bír, az nem hivatkozhat az öregségére.
Ez a beszélgetés az Aranysárkány díszes kabinjában folyt le közöttünk. Ott volt két unokaöcsém, Josiah és Bert, valamint Hé Tom és még egy tisztje a kalózoknak, akinek a nevére már nem emlékszem. Az indulás előtti este volt, már pihentek a hajókon. Biztató szél lengedezett: hajnalra könnyen kifutunk a révből.
Hát bizony, a kalózok valóban tiszta munkát végeztek. Nem maradt ép ház, kunyhó, kenu, csónak, hajócska vagy bárka. Minden hajóépítő eszközt, amit nem vittünk magunkkal, a tengerbe hánytak, minden faanyagot felgyújtottak. Négy napon át szünet nélkül lángolt egy óriási máglya, de talán a legjobban ezen az estén, nappali világosságot varázsolva, mert az utolsó rakomány minden eddiginél nagyobb volt.
Természetesen lőport is találtunk hordószámra a barlangokban, amivel a szibaók nem boldogultak. Ők még mindig inkább a nyíl, az íj, a lándzsa és a kardhoz hasonló bárd hívei voltak. Csak a hajózásban emelkedtek ki a szigeteken élő vadak közül, és abban még, hogy felhagytak az emberevéssel. Nos, ezeket a lőporos hordókat kalózaink mind felrobbantották a tetthelyen. A barlangok teljesen eltűntek, akárcsak a falu.
Nem tudom eltagadni, hogy sajnálkozva láttam a pusztulást. De ugyanakkor nem mondhattam mást, mint azt, hogy ennek így kellett történnie, mert eddig a szibaók pusztítottak, raboltak tengeren, szárazföldön, kényükre-kedvükre. Hogy nem öltek meg minket, valóbaj jó sorsunknak és a szerencsénknek köszönhettük.
Fejedelmi érzésben volt részem az Aranysárkány kabinjában. Pipázva bodor füstöt eregettünk. Ónkupákból madeira bort ittunk. Kellően megcsodáltam a díszes teremnek beillő helyiséget, amit több olajlámpa és mécses világított meg. Morgan úr elmondta, hogy hírneves elődjét, Francis Drake-et vallja példaképének. Drake is kalóz volt, mint hírlik, a legnevesebb kalóz, akit a Föld a hátán hordott. Úgy mondják, Drake hajóin papok is tartózkodtak. Meglepetésemre az Aranysárkánynak is volt káplánja, bizonyos Señor Martinez, aki később bejött a hajóterembe, imát is mondott, s áldását adta a vacsorára. Két néger szolga hordta fel az étkeket, mint ahogy az illő a kalózok főkapitányának méltóságához.
– Egyen csak, egyen, Crusoe uram – biztatott társaimmal együtt szívélyesen a kalózvezér. – Éppenséggel eleget nélkülözött.
Ebben is egyetértettünk.
Amikor már az utolsó étek is lekerült az asztalról, s eljött a kellemes beszélgetés ideje, alkalmasnak találtam előhozakodni egy ajánlatommal.
Úgy gondoltam, joggal elmondható: mindent Morgannak köszönhetünk. Az életünket, mert bizony bajosan volt elhihető, hogy épségben megszabadulhattunk volna a pogányok markából, de mindenekfelett hajónk helyrehozatalát és árukészletünk kiegészítését. Nem is szólva a legénység kiegészítéséről.
Ennyi mindent elfogadni mégsem lehet olyan embertől, akinek még a szegődtetési ajánlatát is visszautasítottam.
Ezért elhatároztam, hogy feltárom előtte titkomat, annak a szigetnek a hollétét, amit lisszaboni kapitány barátom, ugyancsak életmentőm, bízott rám.
Elmondtam mindent úgy, ahogy Martinnak is elmondtam, nagy csodálkozására Josiah és Bert unokaöcséimnek, akik először hallottak erről.
Majd így fejeztem be elbeszélésemet:
– Morgan uram, önnek csak köszönhetek, igen sokat. Úgy gondolom, a portugálok szigete, ha még nem dúlták fel, igen sok értéket rejthet. Az én időm szánalmasan hosszúra nyúlt, árváim bizonyára siratnak már, Bert nejével együtt. Örvendek, ha eljutok végre gyarmatomra, ott rendet teremtek a szerződéskötésekkel, amit annak idején elmulasztottam megtenni, megvalósítom további elképzeléseimet, majd áthajózom Brazíliába, hogy felkeressem régi barátaimat, a kereskedőket, a földbirtokosokat, meg a Szent Ágoston-rend perjeljét, aki igen kegyes volt hozzám, és gondozta távollétemben vagyonom egy részét. Minderre sok idő kell, s az igazságnak tartozom, ha bevallom – egyik lábam már az otthont keresi, holott igen messze vagyok még az otthontól. Fogadja hát tőlem jó szívvel felajánlásomat, a portugálok szigetét. Mást nem mondhatok, mint azt, hogy ön éppúgy megtalálja, mint megtalálnám én, ha jutna idő a keresésre.
Ezzel elhallgattam.
Most is látom az arcokat, a meglepődött tekinteteket. Josiah és Bert csillogó szemekkel nézett rám. Hé Tom derűsen bólogatott, mint aki azt mondja, no lám, no lám, van az öreg tarsolyában sok minden. Señor Martinez kegyesen biccentgetett a fejével, talán még inkább azért, mert szeretettel szóltam az Ágoston-rendiekről, holott nem voltam katolikus. A kalózhadnagy elismerően pödörgette bajszát. Morgan úr elgondolkozva meredt maga elé, mint aki latolgatja az ajánlatot, fogadja el vagy sem.
– Sajnos, a térképet nem kaptam meg – ismételtem, mintegy bátorítólag –, de hát…
Morgan megrázta a fejét. A kemény, esőtől, széltől, napfénytől, jégesőtől, a tenger sós vizétől barázdált arcon mosoly támadt.
– És ha idővel megbánja ajándékozását, Crusoe uram?
Mondtam, hogy erről szó nem lehet. Vagyonomat túlzottan szaporítani nem akarom, elvem a tisztes haszon, és most már a nyugodt élet. A sok pénz sok gond is egyben. Ha minden akként sikerül, ahogyan kiszámítottuk, akkor Josiah és Bert is megkapják a megillető részt hajósutunk vállalkozásából, a kiadásaim is megtérülnek, gyarmatomról most már rendes bérre számíthatok. Brazíliában is akad még követelésem. Többre nincsen szükségem.
– Így igaz, uram, esküszöm, boldoggá tesz, ha tudom, hogy elfogadja ajánlatomat.
A kalózvezér felemelte a boros kupát:
– Hát akkor, Crusoe uram, adjon parolát! És most nézzük meg a térképet, merre is sejti a portugál szigetet.
Elővette a hajón létező összes térképeket, természetesen azokat, amelyek Trinidadtól délnek ábrázolták a tengert, a szigeteket, a brazíliai földséget.
Megnyugodva vettem észre, hogy az én gyarmatom még most sincsen a térképeken, mint ahogy az Orinoco-torkolat sok szigete hiányzott onnan. Mivel volt idő, amikor odahaza elmerengtem a földabroszokon, gondolva a portugál átrakodó sziget feltételezett helyére, megmutattam a kalózvezérnek, merre sejtem ezt a területet.
– Itt, innen és eddig – húztam meg a térképen a háromszög két külső és egyik belső szárát. – Küldjön ki egy hajóportyát a felderítésre, uram.
A nagy kalóz bólogatott:
– Így teszek, Crusoe uram. Lám csak, most is azt mondom, sajnálom, hogy nem a navigátorom. De hát ha nem megy, arról egyikünk sem tehet. Mindenesetre, ha megtaláljuk a szigetet, és ott értékekre bukkanunk, akkor nem feledkezem el kegyelmedről, Crusoe uram. Ezt esküvel fogadja John Morgan, a kalóz! Martinez, vedd ki az esküt. Feszületre és koponyára, ahogy az égiek kívánják!
Az esküt ugyan nem kívántam, bárki sejtheti, de Morgan erősködött, hogy ő ettől nem áll el. Végül Martinez páter kivette az esküt, ami ünnepélyes volt, de megható is egyben. Utána unokaöcséimmel elbúcsúztunk vendéglátóinktól, köszönve a szíves fogadtatást, s ismételten a rengeteg segítséget, amit nyújtottak nekünk.
Éjfél volt. A három hajó egymás mellett állt, a mi hajónk valamivel odébb. Csónakba kellett szállnunk, hogy elérjük. A hajókon már ébredezett a legénység, az indulás még a kalózok között is izgalmat okoz.
A Dolphinon már ott találtuk a mi kölcsön-matrózainkat, a nyugalmasabb élet után vágyó kalózokat.
A középárboc körül ültek, Martinnal beszélgettek sorsukról, vágyaikról.
Már nem is pihentünk le, inkább átvizsgáltunk mindent az indulásig.
Végül eljött a hajnal, és mi elmondhattuk: indulunk.
Indulunk, hogy búcsút mondjunk ennek az átkozott szigetnek, ahol annyi sok időt elvesztegettünk kevésre szabott időnkből. Ha minden akként bonyolódott volna, ahogy terveztük, már visszafelé haladnánk. Most még Trinidadét se láttuk.
Bejegyeztük új hajónaplónkba a dátumot: 1694. augusztus 2.
Jó széllel hagytuk el Barbudát, a karib-aruakok elpusztított hazáját.
A legcsekélyebb vágyódást sem éreztem, hogy valaha is viszontlássam.
Josiah, a derék fiú, sírva fakadt örömében, hogy a Dolphin végre megint vitorlák alatt halad. A három kalózhajó előttünk járt, de mindig látótávolságban, mert Morgan abban is segítséget nyújtott, hogy a legnagyobb biztonságban haladhassunk. Mint mondta, ez a vidék, Dominicától délre, hemzseg a tengerek fosztogatóitól. Ott kezdődik az a szigetsor, amit Széljárta-szigetnek nevezünk, és itt vannak a legjobb kijárok a Karib-tengerből a Nagy Óceánra.
– Ma már több a kalózhajó errefelé, mint a kereskedőhajó – mondta néhány nappal ezelőtt nevetve Hé Tom, amikor megbeszéltük az indulást
A tudat, hogy olyan védelmezőnk van, mint Morgan úr, nemcsak biztonságot adott, de örömet is, hogy nem kell egyedül hajózni.
Időnként egymás mellé futottak a hajók, átbeszélgettünk, elváltunk, és újból találkoztunk. Gyorsan telt a hátralévő idő Tobagóig, ahol válnunk kellett a kalózoktól. Kezdetben a Kis-Antillák, vagyis a Széljárta-szigetek belső részén hajóztunk. Elhaladtunk Guadeloupe mellett, elhagytuk Dominicát, Martinique és a Santa Lucia szigeteket meg sok apróbb, kisebb szigetet. Utunk ötödik napján elkanyarodtunk a Grenadine korallszirteknél, ki az Óceánra, és a hatodik napon elértük Tobagót
Megbeszélésünk szerint a Dolphin továbbhaladt, így elváltunk Morgantól. Az Aranysárkány mellénk közelített, leeresztettek egy csónakot. Hé Tom jött át a hajónkra, kezet rázott velünk, de különösen Martin cimborájától búcsúzott hosszasan. Majd átnyújtott egy kosarat, gazdája megbízásából. A kosárban jóféle italokat láttam, illően megköszöntem, majd át is kiáltottam a vezérhajóra.
Hé Tom elbúcsúzott tőlünk, abban a reményben, hogy még találkozunk.
Mi délnek haladtunk, a kalózok Tobago keleti oldalára, tanyahelyükre.
Morgan és minden embere hosszasan integetett. Mi ugyanezt tettük. E találkozásunk után elmondhattuk, hogy ritka élményben volt részünk: élveztük egy nagy kalóz előzékenységét és barátságát. Kevesen mondhattak el hasonló esetet.
Amikor már elváltunk, gondoltam, illendő az embereket megkínálni a ritka ajándékkal. Mivel rendes, nyugodt szél volt, a fedélzeten munka szinte semmi, palackot bontottunk, és ittunk utunk eredményére, a magunk egészségére.
Majd jobban megnéztem a kosár tartalmát, akkor láttam, hogy van ott más is a négy palackon, a sült húson meg a két szép cipón kívül.
Egy bőrtarisznyácska volt ott, amilyet a vadászok hordanak a nyakukban, lőport vagy sörétet tartva benne. Csinos, díszesen elkészített tarisznya volt, igen kedvemre való, nem tagadom. Mi lehet benne? – találgattam, míg végre elszántam magamat a kinyitására. Ahogy megemeltem, joggal meglepődtem. A súlya olyasmit hirdetett, hogy pénz van benne, így is volt. Háromszáz portugál arany csörgött a tarisznyában, mellette jó írással pergamenre írt üzenet. "Fogadja jó szívvel előlegként, portugál szigetért portugál aranyat. Az ön híve, Morgan. " Háromszáz arany, méghozzá portugál arany, csinos összeg. Ha visszafordulunk, ki tudja, mikor érjük el a kalózhajókat! De még ennél is nagyobb baj történhet, ha visszautasítom a nagy kalóz ajándékát. Esetleg örökre elvesztem a barátságát. De hát előleget elfogadni nem jelent bűnt, különösen akkor nem, ha azt jó szívvel adják, így belenyugodtam, hogy jótevőnktől még pénzt is kaptam. Így meggazdagodva hajóztunk tovább Trinidad felé, aminek három nagy hegyét már Tobago megpillantása óta láttuk.
Morgan intelmére fedélzeti ágyúinkat és lőfegyvereinket állandóan megtöltve tartottuk. Martinra és a négy kalózra hárult a fegyveres őrség ellátása, baj esetén pedig a fegyveres védelem fő része, mivel Martin szakembernek számított e téren, ugyanígy a négy kalóz is, akik szokás szerint értettek az ágyúhoz, a muskétákról nem is szólva. A négy kalóz egyébként elhozhatta mellvértjét és sisakját is, mert ezek a védelmi felszerelések megillették őket. Ősi kalózszokás szerint a mellvértet és a vaskalapot ugyanis maga készíti el az az újonc, akit a fedélzeti főmester harci munkára jelöl ki.
Most már a négy kalóz a hajónkhoz tartozott. Végleg derék emberek maradtak, hasznos tagjai kis létszámú csapatunknak. Ketten német származásúak voltak, akárcsak az én családom, az egyiket Hansnak, a másikat Eriknek nevezték. A másik kettő igazi kilétét soha nem sikerült felderíteni, úgy gondolom, ők se tudták. Csak arra emlékeztek gyermekkorukból, hogy London kikötőnegyedében, a Halpiac és a Híd között éltek, koldulva, tolvajkodva, szülők és család nélkül. Testvérek voltak, az egyiket Fickónak, a másikat Mókának hívták. Mind a négyen bevallották, hogy a gyilkosságtól sem rettentek vissza, ha arra sor került. Mindettől eltekintve jó tengerészek voltak, semmiféle munkától nem húzódoztak, minden parancsot készséggel teljesítettek.
Semmi különösebb baj nem ért minket, semmi említésre méltó esemény nem történt, amíg eljutottunk Trinidad kikötőjéig.
Útközben több hajóval találkoztunk, ami igen megnyugtató érzés volt.
Régen volt részünk ilyesmiben.
Jöttek-mentek a hajók, hozták a földség kincseit, aranyát, értékeit, még Mexikóból is. Kalózaink mondták, hogy a legtöbb hajósgazda és kereskedő évi sápot fizet a nevesebb kalózoknak, és ezzel megváltják a kifosztást, a hajó elrablását, az emberek leölését. Mint mondták, el lehetünk készülve rá, hogy több "megbízott" jön majd a hajónkra, ha kikötünk Trinidadén. Sápot kérnek, de ők majd közbelépnek. Nagy az összetartás a kalózok között, igyekeznek is elhatárolni zsákmányterületüket. De Morgan a legnagyobb közöttük, és mindegyik elismeri felsőbbségét
Trinidad sziget kikötőjét Port of Spainnek hívják. Eléggé nagy, de összevissza épült város, semmiképpen sem hasonlítható a mi városainkhoz. Sokféle népség él benne. Úgy hallom, hogy manapság a legforgalmasabb az Antillák és a Karib-tenger összes kikötői között. Bejáratát két-két őrtorony, vaskos bástyafal védi a nyílt tenger felől. Sok ágyú mered a tengerre, mivelhogy onnan érte a legtöbb támadás Port of Spaint. Éppen ezért a spanyol főkormányzó, aki egyben a helytartó is, úgy intézkedett, hogy háromnál több hajó egyszerre nem közelítheti meg a kikötő bejáratát. Ha több jönne, az ágyúk tüzet nyitnak. Amikor annyira közel értünk a bejárathoz, hogy beláthattunk a kikötőbe, nyugtalanul vizsgáltuk végig a horgonyzó hajókat, meglátjuk-e köztük a németalföldi konvoj valamelyik tagját. De bizony egyetlen olyan hajót sem láttunk, amelyik magas tatfedélzettel lett volna ellátva, és az árbocai több részes, meredek árbocok lettek volna. Valóban úgy lehetett, ahogy Morgan mondta, a németalföldi konvoj elveszett a hurrikánban.
Több hadihajó között haladtunk el, mert nemcsak a tornyok, de ezek is őrizték a kikötőt. Szokás szerint megkérdezték, kik vagyunk, honnan jöttünk, amire mi rendre válaszoltunk. Mindenféle feltartóztatás nélkül jutottunk be a belső kikötőbe, ahol a révparancsnok vett gondjaiba minket. Alig néhány év alatt született ez a kikötő, a spanyol király parancsára.
Mivel közöltük, hogy árut szeretnénk vásárolni, közel a parthoz jelöltek ki helyet a kikötésre.
A hajóra jött révparancsnok csodálkozva hallotta esetünket, kalandos utunkat egészen idáig. A többiekkel való megegyezés alapján nem részleteztem Morgan úrral való találkozásunkat. Csak annyit mondtam, hogy idejében jött hajóhada a szibaók szigetére, és mivel őt még hazámból ismerem, segítséget nyújtott. Láttam; hogy a spanyol kikötőmester előtt megnőtt a Dolphin tekintélye. Ő is, mint minden kikötőmester, megkérdezte, mire lesz majd szükségünk, mit akarunk beszerezni, és amit beszerzünk, azt hová szállítjuk. Elsoroltam a beszerezni szánt árakat, és a szállítás helyét Brazíliában jelöltem meg, amit tudomásul vett. Mondanom se kell, hogy nem előzékenységből kérdezősködött vásárlási szándékaimról. Neki is, mint a legtöbb kikötőmesternek vagy a révparancsnoknak, barátai voltak a kereskedők között, akiktől lehullott egy-egy tallér. Megjegyeztem a címeket, s odamentünk el lehorgonyzásunk után Josiah és Bert unokaöcséimmel. A háromszáz aranypénzt, amit Morgan úrtól kaptam, hasznosan szándékoztam befektetni. Dohányt, gyapjúfonalat, vasszögeket, vasrudakat, bőrárut vettünk rajta. Csinos rakomány kerekedett ki, amikor kocsikra raktuk, és megindultunk a kikötőbe. Bert aggodalmaskodott, hogy nem tudjuk hova elhelyezni ezt a teméntelen árut, vagy ha elhelyezzük, túlterheljük vele a hajót. Szerencsére a végén mégis mindennek találtunk helyet, a hajó sem terhelődött meg különösebben.
Néhány apróbb, nélkülözhetetlen tárgyat is beszereztünk, olyasmit, amit már nem kérhettünk jóakarónktól. Az egyik egy iránytű volt, a legújabb fajta, igen jóféle, a másik egy horizontmérő, ugyancsak újféle, s végül Martin kérésére a harmadik: egy homokóra, amilyet a hadihajókon használnak.
Valósággal újjászülettünk.
A főkikötőmester örömmel fogadta a hírt, hogy ott vásároltunk, ahová ő tanácsolt minket. Még meg is köszönte előzékenységünket.
Azt kértük tőle, tegye lehetővé, hogy a rakodóparthoz álljunk, mivel kevés az emberünk, s csónakkal nehezen menne az áruszállítás.
Azt felelte, hogy nagyjából egy óra múlva szabad lesz a rakodópart egy része, oda állhatunk majd. Addig várjanak a kocsik. Amíg a révparancsnokkal erről beszélgettünk, észrevettem, hogy egy korosabb ember felénk figyel, mintha csak azt akarta volna kitudni, miről folyhat köztem és a révparancsnok között a szó. Gondoltam, hogy talán egyike lesz a "megbízottak"-nak, s már beletörődtem, hogy ilyen hamar ránk csapott a kalózok adószedője. Ugyanakkor azt mondtam magamban: nem lehet ez kalóz vagy kalózvámszedő, mert rendesebb a külleme, majdhogynem hajósgazda a formája. Rendes vastag talpú, csatos cipőt, térd alatt elkötött városi nadrágot, gyolcsinget, könnyű zekét és kis felleghajtót viselt, kürtőkalappal. A széles bőrövön nem volt semmiféle gyilok, hanem egy pénzestasak és egy dohányzacskó fityegett rajta tőr és pisztoly helyett. Amikor látta, hogy elválok a révparancsnoktól, és arra készülök, hogy Bertet a kocsiknál hagyva Josiah unokaöcsémmel csónakba szálljak, kürtőkalapját megemelve elém állt.
– Már bocsásson meg az úr, de nem a kormányzó úr előtt állok? Annyira meglepődtem a megszólítás eme formáján, hogy szinte tátva maradt a szám, és pillanatokig szólni sem tudtam. Mióta eljöttem a Szigetemről, senki nem szólított kormányzónak.
– Merthogy nagyon hasonlít az úr ama kormányzóhoz, akivel egy szigeten ismerkedtem össze, utána meg együtt hajóztunk Angliába. De ha tévedtem, bocsánatát kérem.
Ezzel tisztelettudóan újból megemelte a kalapját.
Most már tudtam, ki áll előttem, bár a nagy változást nem tagadhattam. Ez az ember ama hajó kormányosa volt, amelyik 1687-ben Szigetemről elhozott Angliába. Willem kormányos, mert így hívták, igen vitézül verekedett kapitánya mellett a hajó lázadóival, akiket végül is az én segítségemmel sikerült ártalmatlanná tenni. Ennek a kormányosnak az embereiből maradt a Szigeten az a három angol tengerész, akikre azóta is aggódva gondoltam.
– Csak nem Willem kormányos? – tettem fel végre a kérdést, amikor a meglepetéstől megszólalhattam.
– De bizony az, szolgálatára a kormányzó úrnak. Bizony Willem kormányos, de most már a Fantom áruszállító hajó parancsnoka!
Igen megörvendtünk egymásnak. Willem kormányos semmi különösebbet nem tudott a Szigetemről, az ottani életről, mindössze csak annyit, hogy évekkel ezelőtt találkozott egy tengerésszel, aki olyasfélét hallott, hogy van "valamerre" egy sziget, ahol egy kis csoport spanyol és egy még kisebb csoport angol verseng a "hatalomért".
– Ugyebár az csak az ön Szigete lehet, kormányzó úr?
– Félek, hogy az – feleltem.
Willem kormányos jól emlékezett azokra, akik legénységükből a Szigetemen maradtak. Név szerint is elsorolta azt a három embert, akiket a parancsnok nem volt hajlandó a lázadás leverése után hajójára engedni, azaz szolgálatába visszavenni. Tom Smith, Will Atkins s Willy Fry volt a nevük.
– Ezek közül is Will Atkins a legveszélyesebb. Nem ő volt ugyan a lázadás főszervezője, hanem a csónakmester, de mellette a leghangosabb Will Atkins volt. Reá kell a legjobban vigyáznia, ha kormányzó úrnak az a szándéka, hogy felkeresi a Szigetet. Az is lehet, hogy már nem élnek vagy elköltöztek, mert az ilyen békétlen emberekkel mindig baj van.
Mondtam Willem kormányosnak, hogy valóban ráhibázott: tervem, hogy a Szigetet mihamarabb felkeressem. Oda tartok két rokonommal, embereimmel.
A régi ismerős ezután elmondta, hogy Brazíliába készül, de előzőleg tatarozni kell a hajóját, ami nem is itten horgonyoz, hanem néhány kilométerrel odébb, egy falu előtt, mert annyira megsérült, hogy amikor beértek a Pária-öbölbe, máris horgonyzóhely után kellett nézni. Most éppen faanyagot vett a javításhoz, azt készült vitorlás csónakján elszállítani, de észrevett, és nem akarta elmulasztani az alkalmat, hogy meg ne szólítson.
– Sokszor eszembe jut ám, kormányzó úr, amikor az ön szigetén azon törtük a fejünket, hogyan szerezzük vissza a hajót, és miként győzzük le a túlerőt. Végül is legyőztük, hála az ön leleményességének.
Mivel Willem kormányosban feltámadt a régi emlék, kijelentette, ha idejében elkészülnek a Fantom javításával, nem mulasztja el, és kiköt a Szigetnél.
Közöltem vele, hogy nem többet, mint néhány hetet szándékozom ott tölteni. Onnan mi is Brazíliába megyünk, majd vissza, hazámba. Még emberről is kell gondoskodnom, mivel a mostaniak közül többen a Szigeten maradnak, mondhatnám az egész legénység.
– Ha idejében elkészülünk, kormányzó úr – biztatott Willem kormányos (aki egyre csak így nevezett, én meg most sem tudom másként, mint kormányosnak hívni) –, ha idejében elkészülünk, akkor ne legyen gondja a legénységgel. Brazíliáig kölcsönzök néhányat, ott pedig nem gond olyan embereket szerezni, akik hazavágynak az óhazába.
Ezzel elváltunk.
Willem kormányos beszállt a bárkájába, mi Josiah unokaöcsémmel a giggbe. Elmondhatom, hogy nagy kő esett le a szívemről ezzel a találkozással.
A sors útjai kiszámíthatatlanok. Hónapokon át a legszörnyűbb kínok, bajok közepette vergődtünk, s már hinni sem mertünk megmaradásunkban, ha őszinték akartunk lenni önmagunk előtt.
Most egyik szerencsés találkozás a másikat követi!
Más említésre méltó esemény nem történt Port of Spainben. Mindent megszereztünk, amire szükségünk volt, mindent megkaptunk, ami kellett. Még csak azt sem mondhatom, hogy egy is akadt a kalózok sápszedőiből. Senki sem kereste fel hajónkat, pedig akkortájt több kalóz is tartózkodott a Karib-tengeren, de főleg a Kis-Antillák vizein. Móka úgy vélte, John Morgan tudatta valamilyen módon a nála kisebb kalózokkal, hogy a Dolphin az ő védelme alatt áll.
– Másként nem is lehet – mondta Móka, aki nem ok nélkül kapta ezt a nevet, mert mindig nevetésre állt a szája –, a Hosszú John keze messzire elér. Láttam én ma is, meg az öcsém is itt kóvályogni a parton hozzánk hasonló kalózpofát. Megnézték a hajót, azután összesúgtak, és továbbálltak. Én utánuk is kiáltottam – komám, ebből nem esztek. Mire azok visszaszóltak, hogy bizony nem. Igazam van, uram? Jó dolog ám a Hosszú Johnnal jóba lenni. Csak ebben az esetben mutathatsz szamárfület a kalóznak!
Valóban így volt. Ez a népség Morgan urat Hosszú Johnnak nevezte, de nem lenézően, hanem tisztelettel. És egyre inkább láttuk, hogy a mi kalózvezérünknek nagy ám a tekintélye az Antillákon. Még a spanyolok is tisztelik, félik őt, hiszen alig kőhajtásnyira, Tobagón tartja főhadiszállását.
Öt nap múlva – az ivóvíz beszerzése után – vitorlát bontottunk, és elindultunk Szigetem felé, egyenesen az Orinoco torkolatának, majd onnan keletre.
1694. augusztus 15-ike volt, Boldogasszony napja, amit onnan tudtunk, hogy már a napkeltével megszólaltak a templomok harangjai, virágfüzérek díszítették a szentek szobrait, vásáros kocsik, nyerges öszvérek és szamarak hozták a falusi népet, mert piaci ünnepséget és precessziót hirdetett Trinidad püspöke.
Könnyű, majdhogynem hűvös szellő borzolta a vizet
Amikor kikanyarodtunk a Pária-öbölből, elhaladva az őrtornyok előtt, újból megnyílt előttünk a tenger végtelenje.
Nem tudtam szabadulni a meghatódástól. A hajó orrában álltam, és délnek néztem.
– Arra van a Sziget – mondtam egyre, ami megbocsátható, hiszen most már remélhettem, hogy viszontlátom azt a földet, ami az enyém, s ahol annyi sok időt töltöttem. Ott váltam férfivá, ott tanultam megbecsülni a munkát, megszeretni a tevékenységet, s ott győződtem meg róla, hogy a legfontosabb az életben – bízni önmagunkban, nem félni semmitől, de főként nem az elénk tornyosuló feladatoktól.
Péntek, hűséges, drága madaram, a vállamra telepedve pislogott a napba.
Bevallom, összekulcsoltam a kezemet, hő imát mormoltam, megköszönve az égiek kegyét, hogy idáig segítettek.
A kormánynál Martin állt, a felső vezénylőn Josiah öcsém. A többiek, ki a fedélzeten, ki az árbocoknál. Bert, aki nemcsak szállásmester, de most már szakács is volt, repülőhalakat tisztogatott, mert ezt készültünk reggelire enni.
A szabad tűzhelyen Fickó tartotta ébren a lángokat. Mindenféle zöldségből készített leves rotyogott a kis bográcsban.
Való, hogy néhány nap csupán, és láthatom a Szigetet?!
Megsimogattam Péntek okos fejecskéjét, s a fülébe súgtam: hazamegyünk!
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Egynéhány emlék. A Sziget. És a találkozás


Nem lennék hű önmagamhoz, ha nem vallanám be: szívszorongva vártam a viszontlátást.
Úgy neveltem magamat, hogy a legsúlyosabb megpróbáltatásokban is nyugodtan legyek, a szívem ne verjen gyorsabban a kelleténél, a vérem ne folydogáljon sebesebben az erekben.
A nyugalom nemcsak biztonságot jelent, de életünk meghosszabbítását is.
Attól a pillanattól kezdve, hogy kikanyarodtunk a Pária-öbölből a nyílt óceánra, szívemnek nem volt nyugalma.
Olyan hatalmasan elővett a viszontlátás tudatának izgalma, hogy sem a kormányzást, sem a vezénylést nem vállaltam többé.
Csak néztem előre, egyre előre, a messzeségbe.
Tudtam, hogy amíg el nem érjük az Orinoco torkolatvidékét, addig képtelen leszek megnyugodni.
A Pária-öbölből az északi kijárón vitorláztunk a nyílt óceánra, vállalva a hosszabb utat a déli kijáró helyett, de így kellett tennünk, mert a déli kijáróban a brazíliai szárazföld közelsége miatt állandó az ellenszél, s esetleg napokig vesztegeltünk volna egy helyben. Még mindig jobb három nap alatt a Szigetre érni, mint vállalni, hogy hat vagy hét, esetleg ennél is több napig vesztegeljünk egy helyben.
Nem tudtam másra gondolni, mint életem ama részére, amikor elhagytam Brazíliát, és hajónk belekerült a pusztulás viharába.
Megjelent előttem a kapitány, a legénység minden tagja, akik kivétel nélkül elvesztek az orkánban. Egyedül én maradtam meg, mint az köztudott.
Mennyire megdöbbentem annak idején, amikor rádöbbentem, hogy egyedül vagyok egy ismeretlen szigeten. Ezt az érzést azóta sem felejtettem el. Álmaimban nemegyszer hullámokkal küzdöttem, majd éreztem a zuhanást, a törő hullám moraját és azt a szörnyűséges rémületet, hogy aléltságból ébredek, a hullámok pedig azon mesterkednek, hogy visszarántsanak.
Most, hogy elértük Trinidad déli részét, még a levegő is ismerős volt. Eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon messziről néha, tiszta időben láttam Trinidad hegycsúcsát, de nem gondoltam, hogy lakott hely lehet arra, bár akkoriban legfeljebb falucska állhatott a mai kikötővároska helyén. Talán még az sem.
Közeledve az Orinoco torkolatához – a harmadik nap reggelén –, ágyúinkat s fegyvereinket is készenlétbe helyeztük. A spanyol kikötőparancsnok, meg az én kormányos barátom is figyelmeztetett, hogy a nagy folyam torkolatvidékének lápjain, szigetein, őserdőiben élő indiánok újból háborúságban vannak a fehérekkel. Megtámadják a hajókat, megölik az utasokat, a tengerészeket, és felgyújtják a hajókat. Veszedelmesebbek a karib-aruakoknál is, mert még mindig emberevők. Ismerem ezt a népséget, harcoltam ellenük – de a nekem legkedvesebb barát is közülük való volt, Péntek, a szolgám. Vadak, kegyetlenek, de ravaszak és okosak is, ami azt bizonyítja, ha majd megtérítik őket, és megtanulják a rendes munkát, hasznos emberekké válhatnak. Így; tehát vigyázva hajóztunk, egyre kémlelve a tájat, hogy elkerüljük Szigetem küszöbén a bajt. A hajósok a biztonság kedvéért messze elkerülik az Orinoco torkolatát, vállalva inkább a nyílt óceán veszélyeit.
Igen sok madár szállt a parti részek mellett, és mivel meleg volt, a távoli őserdők felett széles pára gomolygott.
Fókákat is láttunk, meglepetésére azoknak, akik erre még nem jártak, és azt szokták meg, hogy az efféle állat csak a hideg vizekben található. Holott nem így van. Vannak meleg égöviek is, azokból élnek az Orinocónál is nagy csapatok. Emlékszem, egyszer-kétszer a Szigetemre is elvetődtek, amin akkor én is csodálkoztam.
Ugyan, miként fogad majd a Sziget, s miként fogadnak a rajta élők?
Féltem, hogy a késés, miatt az esős évszak már beköszönt, mire elérjük gyarmatomat. Mint azt már a Naplómban megírtam, általában augusztus 15-ével köszöntött be az esős évszak. S mi éppen úgy számítottunk, hogy ezen a napon érünk most a Szigetre.
De mégse értünk.
Az őserdőit felett lebegő, gomolygó vízpára azt jelentette, hogy a partokon nincsen semmiféle szél. Ami nem lett volna még baj, de lassan a tengeren is elállt a levegőjárás. Vitorláink lógtak, alig egynapi hajózásra a vágyva vágyott földtől!
Rossz érzés volt ez mindenképpen. Bántott, hogy utam első részének küszöbén még ilyen akadály is támad, azonfelül nyugtalanok voltunk, mert joggal féltünk a vadak támadásától. Egyik sziget a másik mellett sorakozik az Orinoco-torkolatban, nem egy közülük tanyája a bennszülötteknek.
A két kalóz és Martin, mint hajónk főtűzmestere, állandó készenlétben várta az esetleges támadást.
Szerencsére elmúlt a nappal minden baj nélkül.
Estére szellő támadt, és reméltük, hogy gyenge erővel is, ha egyenletesen fúj, másnap estére elérjük a Szigetet. Így a tervezett három nap helyett négy és fél nap kellett, hogy Trinidadtól elérjük birodalmamat.
Az utolsó éjszakát is a hajóorrban töltöttem.
Hol melegem volt, hol fáztam.
Lázam volt, belső láz, ami akkor veszi elő az embert, ha izgalom  emészti.
Figyeltem a tenger színét, villódzását, az ég csillagait, a párafelhőket, a szél erejét. Távolodva a folyamtorkolattól, egyre csökkent a víz piszkos színe, mindinkább kék vagy szürkésen kék lett. A csillagok, a hold olykor hosszabb időre eltűnt, felhők jöttek a nagy szárazföld felől, az esős évszak jelei.
Kormoránok szálltak a közelünkben, rikácsoló fregattmadarak és tengeri sasok. Nekik ugyan mindegy volt, hogy éjszaka van-e vagy nappal. Az, éhség nem kérdi, a nap melyik szakaszában járunk.
Mindez ismerős volt nekem. Láttam magamat a Szigeten, amint madártojásokat gyűjtök és a sziklákhoz tapadó kövi kagylókat. Ezek voltak első táplálékaim. Helyzetem akkor fordult jóra, amikor felfedeztem a hajóroncsot, s onnan elhozhattam a legfontosabbakat. Talán éppen azon a helyen, ahol éjféltájban járt a Dolphin, vergődött a hullámokkal az a hajó, amire azért szálltam, hogy Brazíliából árut vigyek hazámba, és visszatérve onnan, angliai árut vigyek majd Brazíliába. Akkor inkább kereskedő voltam, semmint tengerész. Hány éve is ennek? – tettem fel a kérdést, magányosan mélázgatva a hajóorrban.
1659. szeptember 28. vagy 29-e lehetett, amikor szerencsétlenül járt hajónkkal ezen a helyen harcoltunk életünkért és magáért a hajóért.
Nagyjából tehát – alig másfél hónap híján – harmincöt éve ennek.
És most újból itt vagyok, öregebben ugyan, mégis ifjonti lelkesedéssel, várva a nagy találkozásra.
Milyen lehet a Sziget, és mint élnek – ha ott maradtak – alattvalóim? Nem lehet elképzelni nagyobb örömet, mint bejárni azt a helyet, ahol hosszabb ideig éltünk. Kíváncsi voltam az öbölre, ahová kivetettek a hullámok. Alig vártam, hogy viszontlássam barlangomat, majd kunyhómat, a várfalat és állataim karámját. Érthető nyugtalanság fogott el, ha eszembe jutott, hogy rövidesen felballaghatok a Sziget legmagasabb dombjára, és onnan körülnézhetek. Talán épségben találom még nyári lakomat, amit oly szeretettel, gondossággal építettem.
És viszontlátom – ha igaz – alattvalóimat. Mert akik a Szigeten élnek, azok valóban az én alattvalóim. Az első Péntek volt, a második Péntek apja, a harmadik a spanyol kapitány, aki később – amikor már nem voltam a Szigeten – tizenöt spanyol és portugál tengerészt hozott gyarmatomra. Hozzájuk csatlakozott azután a három angol, akit büntetésből a Szigeten hagytunk, a Will Atkins, Willy Fry és Tom Smith nevű lázadók. Péntek, szegény, velem jött Európába, az apja meghalt, az alattvalók száma tehát – ha ott vannak, s nem szaporodott a számuk – összesen tizenkilenc ember. Sejtettem ugyan, hogy nem tizenkilenc embert találok ott, hanem vagy kevesebbet, vagy többet, mert az a néhány év, ami eltelt, okot ad az ilyen gondolatra.
Bevallom, nem egyszer, de sokszor, igen sokszor találgattam, miként alakulhatott alattvalóim élete. Talán újabb hajótörés történt, s megszaporodott a számuk. Vagy kikötött egy hajó és mind elhagyta birodalmamat. Az is lehet, hogy rajtuk ütöttek a vadak, bár sok lőszert és fegyvert hagytunk náluk. Arra is gondoltam, hogy spanyoljaim indián nőket hoztak magukkal, hiszen hosszabb ideig éltek Péntek apjának törzsénél, ahol csodálatos módon jól bántak velük. Az is lehet, hogy ezekből az indiánokból települtek többen a Szigetre, és az ottani fehérekkel szaporították gyarmatom lakóinak számát…
Mindebből látható, hogy okom volt a találgatásra.
És ok arra, hogy izgalommal várjam a találkozást.
Egy-egy órát aludva, lassan eljött a hajnal, majd a reggel is.
A szél erősebb lett.
A hajó eresztékei recsegtek-ropogtak. Vigasztaló muzsika volt ez a fülemnek.
Josiah azzal állt mellém, hogy megkérdezte: jól haladunk-e?
Szégyelltem bevallani, hogy alig a kérdezés előtt egy órával magamnak is feltettem a kérdést – merre is lehet a Sziget?
Alig néhány év alatt sok minden elmosódott bennem. Sokkal többnek találtam a Nagy Folyó torkolata közelében levő szigetek számát, mint ahogy arra emlékeztem. A parttól távolabb levő szigetek száma is mintha megszaporodott volna. Természetesen ez lehetetlenség, de így tűnt nekem.
Az én birodalmam, a Sziget, igen távol volt a dél-amerikai parttól, erősen keletre a többitől. Annyira, hogy alig látszott egy távolabbi halvány csíknak vagy szegélynek. Egyedül a nagy Trinidad-sziget hatalmas hegyei bukkantak olykor elő, amikor az idő engedte, nagy néha, mint említettem.
Jól haladunk-e?
Körülnéztem a hajóorrból, a tenger minden részletét megvizsgálva. Tudtam, hogy a Sziget magányosan áll, elhagyatva, aminek sokszor örültem.
De nem láttam meg. Hosszas vizsgálódás után rájöttem, hogy eltérhettünk az iránytól, mert amikor gyenge volt a szél, az áramlás lefelé vihetett minket. Ezért ennyit mondtam csak:
– Északkelet-kelet.
Josiah bólintott, hogy helyes, és hátrament, hogy irányítsa a kormányosokat. Biztos voltam abban, hogy valóban északkelet-keletre leljük Szigetemet? Őszintén megmondom, hogy nem voltam biztos. De nem akartam unokaöcsémben csalóka érzést kelteni, és ezért határozott választ adtam, amit azonmód megbántam, de visszavonni nem lehetett. Nagy szégyen lett volna, hogy én, aki mindig a Szigetről beszélek, nem tudom a legnagyobb pontossággal, hol is van az a sziget!
Martin is mellém jött, mert most őt is elfogta a nyugtalanság.
– Uram, mikor érünk oda?
Mondtam, hogy rövidesen. Mondtam, hogy most már kell hogy meglássuk, mert itt van a közelben.
– Eltértünk az iránytól – nyugtattam Martint –, még a torkolatban, amikor szélcsendbe kerültünk. Tudod, erős ott a sodor. Most már rátaláltunk a helyes irányra.
De a hazugság soha nem jó. Néha ugyan kegyes valami, szükséges rossz, mert előfordul, hogy így tudunk bátorságot adni embereinkbe. Nem egy nagy hajós megmásította a hajónaplót, vagy mondott pontatlan adatot, csak hogy biztassa a csüggedőket. De, ismétlem, nem jó ilyesmit elkövetni. Megkeseredett a szám íze. Hátha ezzel eltérítettem a hajót a helyes iránytól? Hátha csak bajt, szenvedést hozok társaimra és magamra? Mégse volt erőm bevallani gyengeségemet. Mindjárt megmondom, hogy miért. Mert ugyanakkor – önvádam mellett, ami gyakori nálam – egy hang mintha azt súgta volna: jó, amit mondtál, jó amit mondtál, csak így tovább!…
Pedig okom volt a csüggedésre.
Hirtelen, amint az már a trópusokon elég gyakran megtörténik, különösen az esős évszak küszöbén, hirtelen elállt a szél, elborult az ég, és szakadni kezdett az eső. Villámok cikáztak, dörgött, majd szélvihar támadt. Rossz érzés volt, bevallom. Megismétlődik az, ami itt ért 1659-ben? Olyan nyugtalan, olyan kétségbeesett voltam, mint talán még soha legnagyobb megpróbáltatásaim idején sem. Nem vágytam semmi másra, csak arra, hogy még egyszer viszontlássam a Szigetet, és ugyanakkor ereznem kellett, hogy egyik akadály a másik után tornyosodik elém.
Villámlott, dörgött, de tovább vitorláztunk. Elkeseredésemben eltúloztam a szél erejét, Josiah azonban szerencsére józanul látott mindent, bátran tovább hajózott, bár csökkentettük vitorláink nagyságát. Szerencsének számított az is, hogy a szélirány megmaradt, félhátszéllel haladtunk.
Órákon át esett, dörgött, járta táncát a vihar. A hajó jól bírta a hullámok vágódását, csapásait, a fedélzeten átvágódó víztömeget. Helyemet a hajóorrban most sem hagytam el. Ha meglátjuk a Szigetet, első akartam lenni, aki ebben az örömben részesül. Időnként átcsapott rajtam egy kiadós hullám, de mást nem tehettem, mint megráztam magamat, akár a kutya, ha víz éri.
Északkelet-kelet, ezt az irányt tartottuk. A szélrózsa jól mutatta, hogy hiba nélkül haladunk.
A négy kalóz aranyat ért. Móka is, Fickó is tengerész volt a javából. Jókedvvel dolgoztak, mint akár a két "mesterember", az ács és a kovács, akik ugyancsak nyújtogatták a nyakukat, hogy hol is van már az a sziget, a Sziget?! Erik és Hans zord ember volt, de jó munkás.
Keserűen gondoltam arra, hogy ha mi ilyen nehezen találunk rá gyarmatomra, akkor Willem kormányos (mert csak így hívom a Fantom kapitányát továbbra is), miként jut el a Szigetre, ahogy, ígérte? Találkozásunkkor természetesen megkérdeztem tőle, tudja-e még, hol is van a Sziget? Mire azt mondta, pontosan tudja, többször gondölt arra, hogy felkeresi, több alkalommal számításokat végzett, és azóta meggyőződött, hogy helyesek a helymeghatározásai. Egyeztettünk, és megállapítottuk, hogy egyikünk sem téved.
Vagy mind a ketten?
Madaram a vállamon kapaszkodott. Meglepő, de sejtettem, érezte, hová készülünk. Szokásától eltérőleg még éjjel is kinyitotta a szemét, körülnézett, és amikor megbizonyosodott, hogy nincsen semmi, tovább szunyókált. Nappal nyugtalan volt, gyakran rebbentette szárnyait, rikácsolt, kiabált. Többnyire ezt kiabálta: tolvaj, tolvaj, meg hogy csibész, csibész! Nála ezek a szavak fejezték ki a nyugtalanságot.
Egyszer csak arra neszelek, hogy Péntek veszettül rikácsol a vállamon.
Elszundítottam. Délután volt. Esett még, de nem szakadt, a szél is gyengült valamelyest, de nem villámlott, nem dörgött.
Esőfüggöny borult a tengerre. Szelídültek a hullámok is, nem vágódtak át a fedélzeten. Nem csoda, hogy elaludtam. Napok óta került az álom, csak egy-egy félórácskára hunytam le a szememet
Ezúttal Péntek rikácsolása ébresztett fel.
Mit akar ez a madár?
Körülnéztem, de csak azt állapíthattam meg, jólesőleg, amit az előbb elmondtam.
A madár mégis tovább rikácsolt.
És akkor…
Elhiszik nekem?
Higgyék el, kérem.
Az eső egyre szelídülő függönyén keresztül sötét tömeget láttam meg.
Hajó? Szirt? Vagy talán nagyobb part? Esetleg több hajó együtt?
Inkább árnyékként láttam, mintha éjszaka lett volna.
Holott késő délután volt, gyorsan világosodó délután.
Leborultam a fedélzetre, kezemet összekulcsolva, homlokomat a deszkához érintve. Péntek ekkor már az orr-rúdon kapaszkodott, és rikácsolt, mint aki előre mutat.
Hálát adtam istenemnek, az égieknek, hogy eljutottam ide.
Mert a Sziget bontakozott ki előttem.
Megismertem sokszor látott, sokszor emlékben idézett formáját.
A déli oldal laposodó lankáját, az északi részen erősen emelkedő dombhátát, amely néhány száz lépés után felpúposodik, mint egy hegy, vagy akár a bálna háta.
Nem így képzeltem az első pillanatokat, amikor felismerem régi hazámat, a találkozás mégis lelkem mélyéig megrázott.
Ködfüggöny mögött meglátni a távoli Szigetet, valóban szokatlan élmény. De a sors most már kegyes volt hozzánk, fokozatosan derült, világosodott. A vaskos esőfelhők eltakarodtak az égről.
Amikor imámat elrebegtem, hátrakiáltottam:
– Hé, Josiah, hé, előttünk föld! A Sziget!
Micsoda kiabálás, rohanás támadt.
Kis csapatunk olyan zajt, örömujjongást csinált, mintha legalább húszan vágy annál is többen lettünk volna.
Kivéve a kormányt tartó Martint, mindenki előre futott. Örömujjongva kapaszkodtunk össze, átfogva egymás vállát, szorongatva egymás kezét, hurrázva, hozsannázva, hogy elértük célunkat. A négy kalóz ugyanolyan részt kért az ünneplésből, mintha régi társaink lettek volna. Meghatott együttérzésük, ragaszkodásuk.
Szemünk előtt szállt fel a vízpára, a vihar okozta köd, és tűnt el az esőfüggöny. Rövid idő múlva előttünk volt teljes valóságában a Sziget.
Már messziről megláttam lankás, homokos partját, a két öblöt, a sziklafalakat az egyik öböl belső szögletében. Jól láttuk az erdőt, harsogó zölden, a domboldalon levő mezőt és szántóföldet. Örömömre a föld meg volt művelve, tehát emberek élnek a Szigeten, nem hagyták el.
Sajnos, a főöblöt a szállásommal, a nyári lak lankáját vagy a netán ott kialakult telepet nem láthattuk, mivel az a Sziget túlsó oldalán keresendő.
De láttunk két jelzőrudat az első öbölben, felette zászlófélét, továbbá az öbölben halászhálókat, amelyek megint azt bizonyították, hogy emberek élnek itt.
Emberek, de kik?
Mindenesetre ittunk érkezésünk örömére. Engedtem álláspontomból, hogy a szolgálatban levő tengerész ne igyon. Most mindenki szolgálatban volt, inni mégis kellett. A Morgantól kapott itókát hajtottuk le, nagy örömmel. Soha ital még így nem ízlett nekem. Madeira bor volt, pontos társa az Aranysárkány hajószobájában lehajtott bornak.
Előbb egy, majd még egy kupa – bort hajtottunk le.
Utána kiadtam a parancsot a két ágyú elsütésére.
Martin végezte el a feladatot, Fickó és Móka segítségével. Martin arca ragyogott az örömtől, hogy így köszöntheti új hazáját.
A durranásra madárfelhő szállt a magasba. Tehát még mindig fészkelnek a Sziget északi részén piros pofájú puffinusok, viharsirályok és szulák. Rettentő nagy rikácsolással repült a hajónk felé a madárfelhő, mintha megtámadnák a betolakodókat, holott tudtam, hogy üdvözölni jöttek a régi ismerőst. Péntek felszabadultan kiabált, mert erős papagájrikoltozás is vegyült a madárhangokba. Amióta eljöttünk innen, ilyesmiben nem volt része kis kedvencemnek.
Ezen a részen partig leér az erdő, s a két ágyú durranását némileg visszaverték a fák. A lőporfüst lassan úszott az öblön keresztül, a szél ereje közepesre gyengült.
Felmásztam a horgonyrögzítő rudazatra, és onnan kiáltottam a partra, mert megjelent ott egy ember, nagy szalmakalappal a fején, ingujjban. A száradó hálók mögül bukkant elő, s meghökkenve bámult a hajóra. Alacsony ember volt, inkább idősebb, mint fiatal.
– Hahó, hé! Itt a kormányzó! Siess, barátom, a faluba, és közöld, hogy megjöttem. Megjött Robinson Crusoe!
Előbb spanyolul, majd ugyanezt angolul kiáltottam. Az ember előbbre jött, tölcsért csinált a tenyerével, mint ami olyankor szokás, ha messzire szólunk, angolul válaszolt:
– Itt nem várnak semmiféle kormányzót! Will Atkins a kormányzó, ha nem tudnád!
Ezzel megfordult, eltűnt a hálók mögött, feltehetőleg azon az úton, amit még én tapostam sok évvel ezelőtt.
– Ez ugyan szépnek nem mondható fogadtatás – jegyezte meg elképedve Josiah unokaöcsém.
Meglepett az ember barátságtalan válasza, de arra gondoltam, ami valóság is volt, hogy nem ismer, új ember a Szigeten, és talán nem értette jól a nevemet. Mindössze az nem tetszett, hogy azt kiáltotta, Will Atkins a kormányzó.
Eszembe jutott kormányos barátom megjegyzése, meg hát mindaz, amit személyesen is tudtam Will Atkinsról, s úgy döntöttem, hogy a leghatározottabban lépek fel, nem mint aki az otthonába tér vissza, hanem olyan emberként, mint aki hódítani érkezik. Az ember egyszerű válaszából, hogy Will Atkins a kormányzó, joggal arra következtettem, hogy a csirkefogó, akinek kegyelmet adtunk, de aki nem tanult a leckéből, magához ragadta a hatalmat. Isten tudja, miket művelhetett derék spanyoljaim kárára.
Ezért ezt mondtam egybegyűlt, joggal meghökkent társaimnak:
– Elkészülhetünk arra, hogy fegyverrel kell visszafoglalni a Szigetet. De megtörténhet, hogy olyanok is jó arccal fogadnak, akik gyűlölnek engemet. Az a kutya, amelyik egyszer harapott, harap másodszor is, így van ez az emberrel is. Ha Will Atkins magát kormányzónak tartja, vagy azzá kiáltatta ki magát, akkor éppen idejében érkeztünk. Az első lépés: átvitorlázunk a túlpartra, mert ott kell lennie a településnek, ott volt az enyém is. Ha átértünk, Will Atkinst és két társát mint "honfitársaimat" a fedélzetre kéretem, mondván, hogy ajándékot hoztam nekik. Ott azután lefogjuk őket, utána vizsgálatot tartunk. Szerencse, hogy ez az ember kibökte, kinek tartják őt, egy hajólázadás egyik főtettesét, több ember gyilkosát.
Martin azt mondta, hogy nagyon jól van ez így. Okosan beszélek.
Móka rikkantott, hogy végre komolyabb feladatot is kapnak. Kérte, hogy ha kell, ők csaphassanak a bitorlóra meg a társaira. A kalózok mindenki másnál jobban értik az ilyesmit.
Beleegyeztem, megjegyezve, hogy megöletni nem akarom őket.
Vitorláinkat elfordítottuk, és megindultunk, hogy átérjünk a Sziget túlsó partjára. Az öböl teljes terjedelmében kitárult. Hosszasan elnéztem. Itt vetett partra a tenger, arrafelé volt első szálláshelyem, innen építettem ki első utamat, az ösvényt.
Mindennek már harmincöt esztendeje!
Szokás a londoni vásárokon a csepűrágók között a panorámajáték. Egy nagy láda ablakán be kell nézni, amikor is a csepűrágó holmi kereket forgat, és akkor az ablakon belül láthatjuk elvonulni a királyi udvart, felségekkel, udvari méltóságokkal, hintókkal, testőrökkel, gyaloghintókkal meg efféléket. Hát így vonult el előttem királyi látványként a Sziget, ahogy elhaladtunk az északi part, az északi rész, majd a keleti part felső része előtt. Kecskenyáj legelt a domb mezején. Volt kilátómnál magas kőépítmény hirdette, hogy a sziget lakói figyelemmel vannak az esetleges támadásokra.
A keleti öbölben néhány csónakot láttam, de hajót sehol. A csónakok is inkább kenuk voltak, semmint rendes csónakok.
Megnyugodva vettem észre, hogy több ház áll a part mellett, nagyjából az én várépítményem és házam közelében, attól jobbra lefelé. A házakat kőből, agyagból, sárból, nádból készítették, és pálmalevelekkel fedték be.
Örömmel töltött el, hogy gyerekeket láttam a parton futkározni, akik észrevéve a közeledő hajót, nagy kiabálással rohantak felfelé a parton. Kiabáltak, integettek, egyre szaporodott a számuk. Lehettek tízen-tizenöten is.
Feltűnt néhány asszony is, sárga, piros, kék ingszerű ruhában. Indián asszonyok lennének? – törtem a fejemet, mert igen sötét volt a bőrük. Martin, Fickó, Móka erősködött, hogy azok indián nők. Nem tartottam lehetetlennek, annál is inkább, mert tudtam, hogy spanyoljaim Péntek apja törzsének voltak hosszabb időn át foglyai, majd vendégei. Tehát, amikor átköltöztek, magukkal hozták ott szerzett nejeiket.
Egy-két férfi is felbukkant. Hosszasan néztek felénk. Elárnyékolták a szemüket, hogy jobban lássanak. Rövid idő múlva észrevettem közöttük azt a fickót, akivel szót váltottam a hálóöbölben, amit igazában Menekülés öblének neveztem.
Majdnem mindegyik emberen szalmakalap volt, mint az indiánokon, amikor odahaza foglalatoskodnak.
Közben eldöntöttük, hogy esztelenség lenne minden előzetes tanulmány nélkül partra szállni. Évek múltak el, nem tudni, mi történt, miféle változásban volt része gyarmatom népének.
Előbb jöjjön a fedélzetre Will Atkins, vagy ha nem ő, akkor az a spanyol, akit elsőnek mentettem meg, s akit igazában megbíztam helyettesítésemmel.
Felhúztam a hajóra hazám zászlaját és azt a lobogót, amit nagy meglepetésemre két unokaöcsémtől és Martintól kaptam. Figyelmességük igazán meghatott. Amikor kikanyarodtunk a Menekülés öbléből, Josiah elém állt, és azt mondja, hogy nem veszek-e észre valami változást a hajón. Körülnéztem, majd mondtam, hogy nem, semmiféle változást nem tapasztalok. Erre nagy dicsekedve felmutat a középárboc tetejére:
– Hát az micsoda?
Szép fehér selyemzászló lengett az árboc csúcsán, a honi lobogó a kormány felett, ahogy szokásos. A fehér selyemzászló közepén egy pálmafa díszelgett meg egy kormánykerék összefonódva.
– Ez a mi ajándékunk, Trinidaden csináltattuk – mondta büszkén Bert, aki Josiah mögött figyelte a hatást.
Valóban boldoggá tettek a zászlóval. Eddig nem volt, de most van már címerem, igen helyesen a pálmafa és a kormánykerék. Robinson Crusoe kormányzó címere.
Megöleltem öcséimet meg Martint.
. Egyre közelebb értünk a parthoz. Mivel ismertem a mélységet, nyugodtan haladhattunk. Mind többen gyülekeztek a parton. Két csoportra oszlottak. Közel a víz széléhez hét férfi állt, több nő társaságában. A második csoport jóval hátrább helyezkedett el, közel a kunyhókhoz. Tizenketten voltak, többen közülük integettek is.
Amikor annyira megközelítettük a partot, hogy jól kivehettük az arcokat, intettem unokaöcsémnek:
– Horgonyt dobd ki!
Nagy csobbanással lendült a horgony a vízbe, szétverve a kristálytiszta vízen átlátszó homokot s vele a lepényhalakat, fenéklakókat.
Josiah, a megbeszélés értelmében, a jobb oldali hullámvédhez lépett, és lekiáltott a parton közel álló csoportnak:
– Itt Robinson Crusoe kormányzó a hajóján, személyesen! A kormányzó úr kéri Will Atkinst, régi ismerősét, jöjjön a hajóra!
A kis csoport összesúgott, tanakodott.
Ekkor megismertem közöttük Fry matrózt, egyikét a három angol lázadó matróznak, akit a Szigeten hagytunk. Most éri kiáltottam le hozzájuk:
– Hé, Fry, szólj Atkinsnek, hogy várom a hajón! Fry, mert valóban ő volt, kedvetlen arccal szólt vissza:
– Will Atkins beteg. Kő esett a lábára, fekszik. Nem tud mozdulni.
– És hol a spanyol kapitány, aki a barátom?
Megint csak Fry válaszolt:
– Arra valahol, a földeken.
Erre gyorsan változtatni kellett elgondolásaimon. Lekiáltottam hát a másik csoportnak, mégpedig spanyolul:
– Itt a kormányzótok! Ugye ti vagytok a spanyolok? Többen bólintottak, de mintha féltek volna valamitől. Az egyik azonban, fiatalabb a többinél, bátran válaszolt:
– Si, señor, mi vagyunk. Erre intettem:
– Gyertek fel a hajóra!
Egy ideig hol felénk, hol a kisebbik csoportra néztek. Tétováztak. Láttam, hogy Fry mondott nekik valamit. Mégis bátorságot kaptak, mert megindultak a kenukhoz. Mind a tizenketten beszálltak a ladikokba. Fry odarohant a szószólóhoz, megint mondott neki valamit, mire az olyan mozdulatot tett, mint aki megelégelte már a sok oktatást. Eltolta maga mellől Fry matrózt, és beszállt a kenuba.
Mindent jól láttam.
Mindebből joggal arra következtettem, hogy nagy feladatok várnak rám a Szigetemen. Ahogy sejtettem, a két csoport, a spanyol és az angol szembeállt egymással. Mire mindent átgondoltam, a kenuk a hajóhoz értek. Martin ledobta a kötéllétrát, és spanyol alattvalóim feljöttek a fedélzetre. Gondoltam, akit előreengedtek, az lesz a szószólójuk. Nem tévedtem. Feljött, elém állt, és ünnepélyesen mondta:
– Légy üdvözölve, uram.
Kezet nyújtottam neki, majd egymás után a többieknek is. Csodálkozva körülnéztek, mint akik először látnak nagy hajót. Megmondták a nevüket is, a szószólót Juannak hívták. Ez a Juan hajósinas volt akkor, amikor a vadak fogságába estek. Eltávozásomkor még nem volt a Szigeten, hiszen a spanyol kapitány, akinek az életét mentettük meg Péntek barátommal együtt, csak azután hozta át gyarmatomra társait. Igen jókinézésű, szép szál ember volt ez a Juan, barátsággal néztem rá. Megmutattam nekik a hajót, megkínáltuk ennivalóval őket, amit valósággal befaltak, mivelhogy étekben is, italban is olyasmit kaptak, amiben nekik a Szigeten részük nem lehetett.
Eredetileg azt terveztem, hogy ha megérkezem a Szigetre, felveszem kecskebőr ruhámat, és úgy szállok partra. Sajnos, öreg ruhám elpusztult a szibaók fogságában, csak a kucsma maradt meg úgy-ahogy. Aztán meg helyesebbnek is tartottam, hogy ünnepélyes legyen a külsőm: méltó egy kormányzóhoz. Felvettem hát a Morgantól kapott hajósgazdazubbonyt, aminek tudvalevőleg két sor aranyos gombja van. Hozzá a térd alatt elcsatolt feszes nadrágot, ugyancsak kék színűt, a zubbony alá piros mellényt, amilyet a flotta kapitányai hordanak, végül a kerek kemény kalpagot, kék szalaggal. Csatos cipő egészítette ki ünnepi öltözékemet. Társaim is elővették legjobb ruhájukat, hogy a Sziget lakói lássák, megbecsülés jár nekik a találkozásnál.
Amikor vendégeink kellőleg megnéztek mindent, és megvendégeltük őket, akkor lócákon, pokrócokon helyet foglaltak.
Juant becsületes embernek ítéltem, ezért nekiszegeztem a kérdést:
– Nem vagytok jól az angolokkal?
Juan arca elkomorodott. A többi lehajtotta a fejét.
– Jól tudom, Fry figyelmeztetett, hogy ne beszéljetek. De itt vagyok, s azért vagyok itt mint ennek a szigetnek az ura, gazdája, birtokosa, hogy mindent halljak, és ítélkezzem, ha kell. Ezért csak beszélj. S ha bármelyiktek szólni akar, szóljon bátran.
A buzdítás használt.
– Hát akkor beszélek, uram – bólintott Juan. – Kegyetlen emberek ám az angoljaid. Már többször összecsaptunk, hol mi, hol ők vették át a vezetést, most megint ők az urak. A kapitányt, Espinoza urat, akit jól ismersz, hiszen te mentetted meg, fogságukban tartják.
Megdöbbenve néztem Juan arcába. Lám, lám, milyen az ember. És milyen nehéz a gazemberből rendes embert nevelni. Will Atkins gazember volt, abból a fajtából, amelyik nem javul meg soha. Bármit is mondott Juan, csak Will Atkinsre kanyarodott a beszéd. A derék spanyol fiatalember szavaiból sok mindent megtudtam. Elsősorban is azt, hogy a telep létszáma megszaporodott. Spanyoljaim (közöttük néhány portugál) összesen tizenhatan voltak, angoljaim mindössze hárman. De hoztak magukkal a vadak fogságából, vagyis Péntek apjának törzséből néhány nőt, akik gyerekekkel ajándékozták meg a spanyolokat. Will Atkinsék kezdetben hárman voltak, mint említettem, de lassú, szívós munkával egynéhány spanyolt a maga pártjára hódított a gazember. Azután váratlan esemény történt: felbukkant egy csónak, benne négy férfi, ugyancsak angolok. Ezekkel együtt hirtelen hétre szaporodott a számuk. Hajótörötteknek mondták magukat, de lassan csak kitudódott, hogy hajófosztogató tolvajok, akiket tetten értek, csónakba raktak, és a tenger kegyelmére bízták őket. Itt szálltak partra, és mindjárt Will Atkinsszel cimboráltak össze. Az indián asszonyokkal néhány indián férfi is átkerült a Szigetre, rokonok, feleségestül, gyerekestül, így tehát Juan elmondása alapján érkezésem órájában ennyien éltek Szigetemen:

16	spanyol tengerész, Espinoza kapitány emberei, köztük néhányan portugálok,
  3	angol még a lázadók közül, vagyis Will Atkinsék, akiket én száműztem,
  4	angol, azok a bizonyos "hajótöröttek", akikről kiderült, hogy hajótolvajok, Will Atkinsék cimborái,
  7	indián nő, akik Péntek apjának törzséből jöttek a spanyolokkal,
14	gyerek, az indián nők és spanyoljaim házasságából,
  5	indián férfi, feleségestül, gyerekestül, összesen 12 családtaggal.
Összeadva a létszámot, Szigetemen élt:
–––––––––
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Gondolom, csinos szám ez, ha elképzeljük, hogy majdnem három évtizeden át egymagámban, majd Péntekkel éltem a Szigeten. Mindössze ketten. Így tehát alattvalóim száma 61 volt.
Amit Juantól megtudtam, elég volt arra, hogy a leghelyesebb megoldást válasszam partraszállásunkhoz.
Gyengeséget nem mutathattunk, bár aggasztóan kevesen voltunk, ha számításba vesszük, hogy a hajót egy percre sem hagyhattuk magára, s a partraszállás első perceiben már a tettek mezejére kellett lépnem. Juanékat a hajón tartva, félrevonultunk, mi, a Dolphin hajósai, és tanácsot tartottunk. Az én álláspontom a következő volt: Will Atkinsékat megdöbbentette érkezésem, erre nem számítottak, ezt a megdöbbenést kell kihasználni. Nem szabad tudniuk, hogy nem vagyunk többen, mint két unokaöcsém, a négy Morgan-kalóz, a két matróz, Martin és végül én, ami összesen tíz ember. Ezért már jó előre közöltük Juanékkal, hogy a tartalék hajónk megfelelő legénységgel néhány nap múlva jön utánunk. (Talán nem is volt hazugság, hogy ebben a formában számítottam kormányos barátom hajójának érkezésére, azaz segítségére.) Azért mondtuk ezt, mert sejtettük, hogy a hír gyorsan továbbröppen. Will Atkinst és talán még több embert azonnal ártalmatlanná kell tenni. Azt már eldöntöttem, hogy Atkinst, és az eseményektől függően talán még másokat is lefogunk, és magunkkal viszünk. Okot elsősorban erre a már megtörténtek adnak, továbbá barátom, a spanyol kapitány fogva tartása, az örökös egyenetlenkedés. Atkinsék abba is belekötöttek, hogy a spanyolok katolikusok módján imádják istent, ők meg a puritánok módján. Jóllehet én azzal mentem el a Szigetről, hogy törvényként kijelentettem: minden vallás részére szabadságot engedélyeztem, amit mindenki elolvashat első naplómból.
Hogy számbeli fölényt mutathassunk, kénytelen voltam Juanékat felfegyverezni, ami okos cselekedet volt, mert Will Atkinséknek már az első percekben tudniuk kell, kikhez húz a Sziget kormányzójának szíve.
Mivel társaim is helyeselték tervemet, a következőképpen döntöttünk: Josiah, valamint a két tengerész és két kalóz, Erik, Hans, erősen felfegyverkezve, a hajón marad. Ha kell, idejében elsütik az ágyúkat, hogy ezzel is segítséget nyújtsanak. Erre akkor kerül majd sor, ha vagy kiáltással, vagy kalapom lengetésével parancsot adok. Juan megmutatta Will Atkins házát. Az ágyúk azt a házat vették célba, bízva, hogy a golyóbisok alkalomadtán el is érik, ha kénytelenek az ágyúkat használni. Ha minden zavar nélkül történik, akkor kíséretemmel a ház elé megyek, felszólítom Will Atkinst, jöjjön ki, vallatóra fogom és letartóztatom. Utána szabadságot adunk barátomnak, a spanyol kapitánynak.
Nagyjából ezek voltak főbb terveink.
Ezek után a spanyolokból felfegyvereztünk hét embert, a többit, Josiah segítségére, itt hagytuk a hajón. Összesen tehát tizennégyen voltunk partraszállók. Juanék boldogok voltak, hogy megjöttünk, hogy fegyvert kaptak, és végleg leszámolhatnak Will Atkinsszel. Majd ítélőszék dönt, így határoztunk, kik maradnak a Szigeten, s kiket kell eltávolítani, hogy végre béke legyen a Föld eme gyönyörű helyén.
A fegyverek kiosztása, megtöltése után megtörtént a partraszállás.
Az angolokból mindössze ketten voltak láthatók, a part szélén kuporogtak, mint akik lesik szándékainkat.
Úgy rendelkeztem, hogy muskéták sortüze jelezze a hajóról partra érésünket. Ugyanakkor a kormányzói zászlót háromszor húzzák fel és le a hajó főárbocán.
Josiah, kedves öcsém, mindent hűségesen teljesített. Elhangzott a sortűz, a zászló megtette tisztelgő útjait.
Robinson Crusoe, a Sziget felfedezője és első lakója 1686. december 19-e óta először, újból partra szállt azon a szigeten, amit egykor, balsorsában a Kétségbeesés szigetének nevezett el. Átszellemülten az örömtől, meghatódva léptem valódi hazám földjére.
Letérdeltem, imát mormoltam. A többiek tiszteletteljesen mögöttem álltak. Köszönetet mondtam a gondviselésnek, hogy megérhettem ezt a napot. Gondok között leplem partra, mégis tele örömmel, tettvággyal, jóakarással.
Felálltam. Több gyerek elém szaladt, megbámultak, mint valami csodát.
Az asszonyok riadtak voltak, mint mindig a szigetlakók, és általában az indián nők. Nekik is adtam egy-egy vég vásznat, színes ruhaneműt, sarut, amilyet Európában a spanyol parasztasszonyok használnak. Ugyanígy félrehúzódva álltak a férfiak a fák és a bokrok mögött. Onnan pislogtak felém. Bert több dohányrudat hozott az iszákjában, intettem neki, hogy amíg én a gyerekeket és az asszonyokat ajándékozom meg, ő adja át indián alattvalóim legkedvesebb csemegéjét, a dohányt. (Azért is mondom, hogy csemege, mert az indiánok inkább rágják a dohányt, mint füstölik.)
Spanyoljaim fegyveres megjelenésén többen elcsodálkoztak, így a két angol is, akik kelletlenül felálltak, amikor melléjük értem.
Valamit mormoltak a fogaik között, gondolom, köszönésfélét.
– Jó napot! – mondtam én nyomatékosan. – A sziget kormányzója vagyok. És ti kik lennétek, fickók? Nincsen tudomásom rólatok. Nem kértetek tőlem engedélyt a letelepedésre. Nos?
Szándékosan zavartam meg őket szigorúnak tűnő beszédemmel.
Az egyik felállt. Rövidesen követte a másik is. Húzta a vállát, mint a vásott gyerek, végül kibökte:
– Will Atkins adta az engedélyt.
– Will Atkinsnek semmihez sincsen joga, azaz semmivel sem több a joga, mint bármelyik másik itteni lakónak. Az én megbízottam Espinoza kapitány. Hol találom őt?
Ezt a kérdést is szándékosan tettem fel, kíváncsian a válaszra.
A hosszú angol, aki inkább csavargónak tűnt, semmint telepesnek, megint csak a vállát rángatta.
– Nem tudom.
– Úgy látom, te semmit nem tudsz vagy rosszul tudsz. De azt tudod talán, melyik Will Atkins háza?
Erre a másik, akiben több jó szándék volt, a település szélső kunyhójára mutatott:
– Amott ni. Will Atkins beteg.
Martin a fogai között mormogta:
– Menten meggyógyul, ha találkozunk. – És rákacsintott a két kalózra, akiknek rettentően tetszett, hogy testőrző feladatot töltenek be mellettem.
A megbeszélés szerint nem egy csoportban, hanem szétszórva haladtunk, ha netán a csirkefogók hirtelen ránk akarnának csapni. De nem történt semmi. Nem volt idejük összebeszélni, és maguk sem tudták, mit tegyenek, annyira váratlanul érte őket érkezésem. Nem tudták, mennyi ember kísér, hogy a hajón mennyien tartózkodhatnak, mert Will Atkins házának ajtaja nem mozdult, de egyetlen ablakának zsaluját sem nyitották ki, hogy kilőjenek rajta.
Holott ezt vártam és reméltem, mert így nem lett volna szükség hosszas faggatásra. Két kecske mekegett a küszöbnél, egy kutya ugatott felénk, mert kutyák is voltak a Szigeten. Nagy, bozontos, fekete, barnatarka izlandi kutyák, bizonyságául annak, hogy a kutya mindenféle égtáj alatt jól érzi magát, csak ember legyen a közelében. Eszembe jutott az én valamikori négylábú, hűséges társam, Poll. Milyen gyengén hangzott, ugyanakkor milyen biztatóan az ő ugatása. Most talán húsz vagy harminc kutya ugatása szaporította a telep zaját
Will Atkins háza előtt megállva, nagyot kiáltottam:
– Hé, Will Atkins. Nyiss kaput!
Némileg félreálltam a kerítés ajtajától óvatosságból. De, ismétlem, nem volt rá különösebb szükség.
Kinyílt a ház ajtaja, majd aki kinyitotta, feltárta a kerítés ajtaját is.
Ez is férfi volt, tagbaszakadt, erős, hatalmas ember. Barátságosan köszönt, mondván, hogy Will Atkins beteg, és kéri, hogy látogassam meg.
– Jártányi ereje sincsen, uram, kegyeskedjél bejönni hozzá. Amennyire durva volt a külseje, annyira választékos a beszéde és a viselkedése. Akár Vilmos király udvarában is főlovászkodhatott volna, állítom.
Mivel csapdát sejtettem, intettem az embernek, hogy menjen előttem.
Megtette. A többiek, hűséges társaim, utánam. A spanyolok, felfegyverezve kint maradtak, azzal a paranccsal, ha bárki közeledik kívülről, ne engedjék be. Gondoltuk, Fryék ekként vélik felállítani a csapdát. De még most sem történt semmi.
Annál felejthetetlenebb számomra, ami bent a házban történt.
Az ajtó nyitva maradt, a kinti éles fény betört, és megvilágította a ház dibdáb berendezését. Bizony ilyesféle holmik szigeti rabságom első hónapjaiban sem voltak, mint Will Atkins házában. Angol emberhez nem méltó, vályogból rakott szabad tűzhely éktelenkedett a szoba közepén, rendes kemence helyett. Ágy nem volt, csak bőrökből rakott fekhely a mellső falnál. Szék, kecskeláb sehol, csak néhány láda. Mindössze régi asztalom és ládám hirdette, hogy lehet másként is élni. Sivár otthon volt a Will Atkinsé.
Ő maga a kecskebőrökön feküdt, nyögve, nyöszörögve. Körülötte néhány embere állt, vagy kuporgott a ládákon. Közöttük Fry és Tom Smith, egy gnómszerű férfi.
– Jó napot, Will Atkins! Jó napot, emberek! így léptem be, derűsen, barátságosan.
Will Atkins felkönyökölt. Nyögött, lihegett, mint akinek nagy a fájdalma.
– Sajnálom – mondtam én –, hogy váratlanul jöttem, időm nem akadt az értesítésre, de gyorsabban érkeztem, mint sejtettem, mert letértem utániról, ugyanis Brazíliába akartam előbb menni, és csak azután ide. De hívott a vágy, hogy mielőbb lássam gyarmatomat, és nem tudtam ellenállni. Másik hajóm rövidesen követ, mert üzentem utána.
Will Atkins, a megátalkodott csirkefogó, derűs arcot vágott.
– Üdvözölve, légy, uram, kormányzó úr.
Ráripakodott a többire:
– Köszönjetek!
De ami igaz, az igaz. A többiek megdöbbenve meredtek a puskákra. Rossz lelkiismeretük félelmet szült közöttük. Beletörődtek jövetelembe, mert nem tudták, miféle erővel érkeztem. Talán bíztak abban, hogy jó "kibeszélőjük" van, és hogy a spanyolok nem mernek majd beszélni. Valahogy így lehetett. Mindenesetre kórusban mondták:
– Jó napot, kormányzó úr!
Mi is köszöntöttük őket.
Ekkor így szóltam Will Atkinshez:
– Hallom, beteg vagy. Mi történt veled?
Nyögve mutatta a jobb lábát. Nagy kötés volt rajta, bokától egészen a combja közepéig.
– Ráesett egy szikla, uram. Összeroncsolt. Hónapokig nem tudok ráállni.
Csóváltam a fejemet. Majd így szóltam:
– Mutasd. Értek az ilyesmihez, segíthetek.
Will szabadkozott. Rámutatott a púpos Smithre:
– Tudósa a betegségeknek. Orvosdoktornak készült. Igaz, Töm?
A kicsi, de annál gonoszabb képű ember bólintott:
– Igaz.
Láttam, hogy Will nem örül a beavatkozásomnak. Esküdni mertem volna, hogy nincsen semmi baja. Kitalálták a betegséget, nehogy a hajóra kelljen jönniük, és hogy ezzel – ugyan miért? – időt nyerjen. De az időnyerésre nem adhattam módot.
Ezért így szóltam:
– Hát akkor, Will Atkins, éppen azért, hogy gondos kezelésben részesüljél, te és Tom Smith mától kezdve a hajó vendégei lesztek. Remélem, örülsz ennek?
Csönd támadt. A megdöbbent emberek csöndje. Addigra Martin már Atkins fejéhez állt, készen tartva fegyverét, a két kálóz pedig elválasztotta egymástól – közéjük ékelődve –, Fryt és Smithet. Az óriás velem szemben állt, a másik két ember pedig annyira oldalt, hogy egy-egy rúgással elintézhetők lettek volna. Ez a feladat Bertre hárult volna, ha sor kerül rá.
– Nem kérek én a gondos kezelésből – mordult fel Atkins. – Elvégezzük mi azt itt. Tóni azt mondja, hogy mozdulnom sem szabad. Igaz, Töm?
Tom Smith váltig bizonygatta, hogy igaz.
Erre úgy tettem, hogy nem sürgetem tovább a dolgot. Leültem, közvetlenül Atkins fekhelye előtt az egyik ládára. Megtömtem pipámat, s úgy tettem, mint aki igen jól érzi magát. Minden kedvemre történt, jó is volt a kedvem. Most már nem szaladnak ki a markomból a jómadarak. Az ajtón keresztül jól láttam a hajót és a hajó orrában Josiah unokaöcsémet, hogy figyel felénk. Az ágyúknál ott állt a kovács és az ács, hogy teljesítsék a parancsot, ha kell.
Mindez megnyugtatott, biztonságot adott.
– Mivel fekvő beteg vagy, Will Atkins – mondtam, amikor már kellőleg kipipáltam magamat –, nehezedre esik, hogy a lőfegyvereiteket kiadjátok nekem? Mert e perctől kezdve, élve kormányzói jogommal, akként intézkedem, hogy fegyverük csak azoknak lehet, akiknek én azt engedélyezem. Mint látod, nézz már ki az ajtón, Juanék fegyvert kaptak tőlem. Ők már bebizonyították, hogy rendes emberek. Most rajtad a sor, Will Atkins!
Will Atkins maga elé meredt. Mintha rádöbbent volna arra, hogy mekkora hibát is csinált, hogy rám bízta a cselekvés megkezdését. Fekvő állapotát hitte menedéknek, s akként cselekedett, miként a tolvajok szokták, amikor menekülnek, és a poroszlók elcsípik őket. A fekvő állapot már eleve tehetetlenségre kényszerítette.
– Hol vannak a fegyvereitek? – néztem a többiekre, Fry és Smith matrózokra, az óriásra meg a bennlevőkre. – Azaz tudom, az otthonaitokban. Juan – szóltam ki az ajtón –, eredj két emberrel, és szedj ossz minden puskát, pisztolyt, amit ezeknek a kunyhójában fellelsz!
Micsoda ribillió támadt.
Voltak pillanatok, amikor azt hittem, itt az ideje, hogy tüzet parancsoljak.
A legjobban Fry és az óriás kiabált. Hogy így meg úgy, nekik kell a fegyver, vadászatra, meg azután biztonsági okokból is, vaddisznók járják az erdőt, a partot, ráadásul az indiánok is gyakorta látogatják a Szigetet. Így kiabáltak.
– Uram – ordította az óriás –, csak beállítasz ide, felzavarod a békénket, intézkedel, és gondot hozol ránk! Miért jöttél?!
Fry:
– A fegyvereket nem adjuk!
Will Atkins:
– Ha az életünkbe kerül, akkor sem! A fegyver a miénk, nem veheted el!
És akkor a sok beszéd helyett azt tettem, ami ilyenkor a leghelyesebb. Ha a parazsat szél fújja, s a szétröppenő parázs veszélyt okozhat, mást nem tehetünk, mint belenyúlunk a tűz közepébe. A tűz közepe Will Atkins volt.
– Móka, kötözd meg ezt az embert!
És Will Atkinsre mutattam.
Hogy Morgan úr kalózai milyen ügyes, gyors kezű emberek, arra példa volt Móka közbelépése.
Mire Will Atkins arra gondolt, hogy ellenáll, mire a többiek magukra eszméltek, hogy ránk ugranak, a fekvő ember gúzsba szorítva, mozdulatlanul feküdt De Fickó sem pihent, ő felszólításom nélkül rávetette magát a legszájasabbra, Fry matrózra, aki ugyanúgy járt, mint cimborája, Will Atkins.
Ezzel elcsöndesedett a kunyhó.
Intettem az óriásnak, hogy jöjjön utánam. A hatalmas ember, akár a gyáva kutya, lehorgasztott fejjel követett. A többivel nem törődtem.
– Móka, a két embert kihozzátok, és a nagy fa alá rakjátok. Lássa minden ember, mint jártak azok, akik tiszteletlenül beszéltek a kormányzóval, és parancsát nem akarták teljesíteni.
A brazíliai vasfára emlékeztető óriási fa nőtt itt a part könyökében. Ha jól emlékszem, még én ültettem, kedvemre egyszer, elhozva az erdőből a csemetét. Sokáig küszködött ez a fa, sehogyan se akart nagyobb lombot, törzset engedni. Amikor elmentem, még mondtam is magamban, hogy most azután elpusztul. De a növények olyan váratlan természetűek ám, mint az emberek: hol úgy tesznek, ahogy gondoljuk, de sok esetben nem, és meglepnek fordulataikkal, így tett ez a fa is. Meglepődtem, amikor ránéztem. Lombjai alatt sok ember ülhetett jó árnyékban. Ide hozattam ki a két embert, hívattam az óriást, ide telepedtem le magam, a jó levegőre, élvezve első szigeti óráimat
Itt tartottam első hivatalos tárgyalásomat. És így lett ez tovább rá, amíg a Szigeten tartózkodtam, kivéve, ha esett, és ha a történtek meggátoltak ebben.
Hozattam egy széket, egy asztalt. És hozattam több lócát a többieknek, egyformán azoknak, akik nézelődtek, vagy akik döntésemre vártak.
Mire Will Atkins a napvilágra került, baja sem volt olyan súlyos, mint azt állította. Becsületesen bicegett ugyan, de attól eljöhetett volna a hajóra. Mindez akkor derült ki, amikor parancsomra Móka leoldotta a gúzst, mert láttam, a rövid lecke észretérítette a csirkefogókat. Fry gúzsát is feloldottuk.
Ránéztem az óriásra, és így szóltam:
– Oktalan emberek vagytok, ha nem fogadjátok meg a szavamat. Téged nem ismerlek, először látlak az életben. De gondold el, van egy házad, a házhoz egy kert. És egy napon csak látod, idegen ember tartózkodik a kertben, használja a te eszközeidet, talán még a házadat is. Mire te azt mondod neki: ha már itt vagy, tégy úgy, ahogy kívánom. Az ember nem fogadja meg szavadat, ellenkezik, és úgy viselkedik, mintha te lennél az idegen, és ő az úr e háznál. Te így tettél. Itt, ezen a Szigeten, a legszélső partsávtól egészen a Látóhegynek nevezett domb tetejéig, én vagyok az úr, a gazda. Ebbe bele kell törődni. És te ki vagy?
A nagy darab, hatalmas ember törülgette a homlokát, nyögött, látszott, mennyire kutyaszorítóban érzi magát.
– Hajótörött vagyok, uram, szerencsétlen hajótörött. Ide sodorta csónakunkat az ár. Ezek a jó emberek maguk közé fogadtak.
És Will Atkinsékre mutatott.
– De Angliába nem mennél vissza – mondtam én nyugodtan. – Mert ha visszamennél, felkötnének, én mondom. Te és több társad úgy lett hajótörött, hogy hajótolvajlásért csónakba raktak titeket, hogy menjetek isten hírével.
A nagy darab ember csodálkozva meredt rám.
– Tudod, uram?
Intettem, hogy tudom. Majd azt mondtam, térjen észre, lássa be hibáit, s ne folytassa régi életét. Különben is, mindenki esküt tesz majd, mint a Sziget polgára, de csak akkor, ha az ítélőszék elfogadja őket polgárnak. Az ítélőszék rövidesen összeül, mondtam nagy örömére a hallgatóságnak, és meghökkenésére Will Atkinséknak.
Közben Juanék visszatértek. Hoztak sok puskát, régit, újat, muskétát, hosszú- és rövidtöltőset, meg pisztolyokat. Lerakták a fa alá.
Ekkor Will Atkinshez fordultam:
– Will, hol van Espinoza kapitány, a barátom? Nem látom őt. Csodálkozom, hogy nem jön üdvözlésemre. Hol van?
Will Atkins megvonta a vállát. De válaszolnia kellett. Érezte, hogy bizony nem tehet mást, mint felel.
– Espinoza kapitány lazított, egyenetlenséget szított – dünnyögte. – Úgy döntöttünk, hogy kizárjuk magunk közül.
– Mit jelent az, hogy kizárni?
Will Atkins hímelt-hámolt, végül kibökte:
– Elzártuk.
– Elzártátok? És kinek a parancsára?
Újabb vergődés, végül is kimutatott az öböl mögötti dombra:
– Ott. Az én parancsomra.
Majd hozzátette, hogy utólagos engedelmemmel a lakásom melletti barlangból csináltak börtönt.
– És Espinoza kapitány ott van? Mindegyik intett, hogy igen, ott van.
Erre felálltam. Rendelkeztem, hogy Will Atkinsre és társára, Fry matrózra újból tegyék fel a gúzst. Juannak megparancsoltam, álljon Martin rendelkezésére. Ők itt maradnak. Őrzik a két embert, sőt a többi, angolnak nevezett csirkefogót, akik közül a legszembetűnőbb változás az óriással történt. Megjuhászodott bárány lett. Martinnak megtiltottam, hogy bárki is szóba elegyedjék Will Atkinsszel vagy Fry matrózzal. A púpos Smith komor arccal gubbasztott az egyik kunyhó küszöbén.
Felszólítottam Mókát és Fickót, hogy kövessenek.
És megindultam azon az úton felfelé, a dombocska útján, amelyen hajdan oly sokat jártam. Ott volt valamikor védett helyen a váram – mert így hívtam –, ott volt a cölöppel körülvett, fallal védett sátram, amire idővel erős tetőt csináltam. És mögötte a barlang, ahol értékeimet tartottam.
Ilyen az ember.
Itt, a felfelé vezető utacska alján hökkentem rá arra a tényre, hogy Péntek barátom nincsen velem. Hogy Péntek hiányzik. Az igazi Péntek. Egyszerre úgy éreztem, ismét nagy csapás ért. Hiányzott legjobb, leghűségesebb barátom.
És éppen, amikor megrohant az elkeseredés ördöge, ránéztem a mellettem haladó emberre.
Csak most vettem észre, hogy egy indián legény kísér, szakasztott mása az én régi Péntekemnek. Kedvesen mosolyog, csodálkozva bámul, mint valódi csodát. Hogy bátorítsam, s hogy lássa, mennyire jó szívvel vagyok irányában, átadtam neki a puskámat, amit eddig magamnál tartottam. Spanyolul mondta, hogy köszönöm.
Én spanyolul mondtam, hogy nem minden időkre adom a puskát, csak arra kérem, hogy segítsen a cipelésben. Mire ő különös keveréknyelven azt mondta, hogy éppen ezt köszöni, vagyis hogy kitüntetem bizalommal, s hogy őt éri a megtiszteltetés a kormányzó puskájának cipelésével. Ekkor tudtam meg, hogy külön nyelv él a gyarmatomon, spanyol-angol-aruak nyelvekből alakult nyelv, aminek szívből örültem. Brazíliában élve megtanultam a spanyol és a portugál nyelvet, Péntek révén az indiánok beszédéhez is konyítottam, amit felfrissített a szibaók között töltött idő. Így azután könnyen megértettem a legényt, aki nem feszélyezte magát, ritka barátságos fajta volt. Mivel se inasunk, se fegyverhordóm nem volt, hajóslegény sem a Dolphin fedélzetén, elhatároztam, hogy a legényt magunkkal visszük. Megkérdeztem a nevét, hogy szólítani tudjam.
– Hindu, így hívni emberek – mondta ő.
Találó neve volt, hindu, vagyis hogy indiai, mert valóban inkább indiai volt a bőre színéből ítélve, mint brazilparti indián.
A köves lépcsőnél megálltam. Visszafordultam. Néhány méterrel lejjebb ott volt az öböl, a falu, távolabb a patak, ahol Péntek átúszott, amikor üldözték az indiánok, és én megmentettem az életét. Nagyjából a vasfa koronájának magasságában van a lépcső, amit annak idején könnyítés kedvéért készítettem. Több esztendő után is ép állapotban találtam. Majd előre néztem. Itt volt a kis kanyar a domb szélén, mögötte az agyagfal, amibe beástam a barlangot. Kerestem a cölöpfalat, amely körülvette tanyámat, s amelyen keresztül létra segítségével lehetett bejutni a sátramba meg az értékeket óvó barlangba. A fal már nem állt, de a cölöpök mégsem tűntek el, kerítésféle ajtót képeztek a barlang bejárata előtt.
Az én kedves kuckóm – gabonám, a lőpor, a megaszalt szőlők, a vetőmagok őrzője – most börtön volt. Nem tudtam eltitkolni felháborodásomat.
– Hindu – szóltam a legényhez –, vedd le a kallantyúkat. Londonban a Tower börtöncellái nem lehettek annyira elsáncolva, mint a zsiványoktól elpusztított és átalakított barlangom.
– Egy jóakaratú idegen érkezik, señor capitano! – szóltam be a gerendák közötti résen. – Bizonyára hallotta hajóm ágyújának lövéseit. Azért jöttem, hogy megmentsük önt!
A válasz mindössze egy sóhaj volt.
Hindu azt suttogta, hogy a kapitány beteg lehet, nagyon beteg.
Két kalózom segítségével végre megnyílt a barlang ajtaja, és benézhettem a förtelmes odúvá pusztított helyiségbe.
Orrfacsarító bűz, émelyítő szag fogadott. És olyan nyirkos, dohos levegő csapott meg, mintha egy valódi börtönbe tekintettem volna.
El is határoztam menten, hogy Will Atkins bűnét némileg úgy hozhatom helyre, ha ittlétem idejére őt záratom ide. Megérdemli, hogy megismerje belülről is a börtönt.
Benéztem. Fényhez szokott szemem a barlang hátsó részében, ott, ahol gabonás zsákjaimat és a lisztet tartottam, alig látta meg a fekvő alakot.
Espinoza kapitány!
Összegörnyedve, kimerülve, éhségtől megkínozva, szomjúságtól gyötörve feküdt a szerencsétlen ember egy zsákdarabon. Ahogy hozzáugrottam, akkor vettem csak észre, hogy bilincs van a lábán, de a csuklóján is. Karjait hátrafeszítették.
A jóakaratú spanyol tengerészkapitány a felismerhetetlenségig megváltozott. Haja majdnem teljesen kihullott, szakálla megnőtt, arcát ráncok borították, a bőre fakó volt, mint a penész.
Látszott, hogy valamelyest megérti szavaimat, de beszédre képtelen.
Feltámogattam, hogy lássa arcomat, de réveteg volt és feje lehanyatlott.
Éreztem, hogy segíteni kell, gyorsan, különben nagy baj lesz. A gazemberek talán napok óta éheztették, italt sem kapott.
Rászóltam Hindura, hogy rohanjon vízért, üdítő kókuszért meg feszítő szerszámokért, amit a derék fiú igen gyorsan elő is kerített.
Addig is igyekeztünk kalózaimmal és Berttel elszabadítani a hátrafeszített kart attól a kampótól, ami a falba volt erősítve.
Mire Hindu megjött a vízzel, a kókusztejjel és a feszítő szerszámokkal, addigra a kapitányt már kivittük a barlang elé. Pontosan azon a helyen fektettem le, ahol valamikor a sátorban az én fekhelyem állt. Először is lemostam az arcát, a mellét, a karját, a csuklóját, amikor Móka pillanatok alatt, igen gyakorlott mester módján, leverte a bilincseket. Nem vizet, de kókusztejet csöpögtettem a szájába, amit előbb vonakodva, majd egyre mohóbban nyelt le. A tapasztalás késztetett erre. A vízzel vigyázni kell. Nemegyszer megtörtént már, hogy a szomjhalál küszöbén álló emberek vízhez jutva mohón inni kezdtek, és belepusztultak a nagy ivásba.
Kapitányom – ó, boldogság, öröm! – lassan magához tért. Felkönyökölt, és bizony értetlenül meredt rám s kalózaimra, Bertre, de még Hindura is meg azokra a szájtátókra, akik népemből kíváncsiskodni jöttek. Majd feje hátrahanyatlott, szeme újból becsukódott.
– Ne féljen – kérleltem a nyomorult embert. – Jó barátai jöttek, hogy megmentsék önt. Robinson Crusoe van itt, lát engem, kapitány?
A behunyt szemek csak nem akartak kinyílni. Látszott, hogy erőlködik, hogy lásson, de a gyengeség nem engedett. Nem siettettük. Tudtam, hogy a nagy bajon túl vagyunk, a kapitány életben marad. A lassan beléje csordogáló kókusztej, a homlokra és a csuklókra helyezett vizes kötések – mert ilyesmit alkalmaztam –, megmutatták hasznukat. Közben Bert és Hindu hordágyat készített, hogy levihessük otthonába a kapitányt.
Amikor feltettük a hevenyészett hordágyra, akkor nyitotta ki újból a szemét.
A szája mozgott.
Odahajoltam.
– Crusoe úr, valóban? – suttogta.
– Igen, én vagyok, valóban én, señor capitano. Megjöttem, hogy rendet teremtsek a Szigetemen.
– Ó, rend!…
És újból nagyot sóhajtott, mint aki álmot lát, de az nem akar megvalósulni.
– Biztosítom önt, hogy mostantól kezdve rend lesz. És Will Atkins nem marad tovább a Szigeten. Erről is biztosítom.
Halvány mosoly jelent meg a sokat szenvedett ember arcán. Mivel megint mozgott a szája, de a hang elhaló volt, odatettem fülemet.
– Köszönöm… köszönöm… jóságos Robinson uram… Mondtam, hogy nekem ne köszönjön semmit, de annál inkább a jó sorsának, mert nem mi vagyunk a segítők, hanem a gondviselés, mint azt a Zarándok útjában Bunyan mester is hirdeti. (Mindig csak akkor állapítom meg én is az ilyesmit, amikor gondok tornyosulnak a fejem felett, így annak idején az imát csak akkor kezdtem ismerni, amikor a Szigetre vetődtem, most legutóbb hajónk élethalálharcánál jutottam megint erre az eszmélésre.)
– Higgye el, señor capitano, minden rendbe jön. Most pihenjen. A házába visszük, lassanként úgyis itt az este. Holnap majd elmondja, mi történt távollétemben, mert mindezt öntől szeretném hallani. Utána összeül az ítélőszék, aminek fővádlója ön lesz, señor capitano. Addig, ismétlem, pihenjen.
Itt megszakadt a beszélgetésünk. A spanyol feje hátrahanyatlott, de láttam, csupán a megnyugvás jótékony álma terült a szemére. Hindu és még három indián felemelte a hordágyat, hogy levigyék a faluba. Mondhatom így is: falu, telep vagy akár városka, hiszen főhelye volt gyarmatomnak, a Szigetnek, aminek még nevet is kell adni. Első nekikeseredésemben a Kétségbeesés szigetének neveztem, így hívtam elég hosszú ideig, azután csak Szigetnek. Most, hogy partra szálltam, gondoltam arra először, hogy ünnepélyes névadót tartunk, ha ilyen sokan élnek birtokomon!
A nap lemenőben volt. Sietni kellett, hiszen még időnk se jutott berendezkedni a szigeti életre. Mindössze három hétig maradhattam itt. Addig békességet kellett teremteni, ítélkezni kellett, állampolgári esküt kivenni lakóimtól, lerakni alapját annak a háznak, ahol Martin alkormányzó lakik majd. Minden más épületnél különbnek kell majd lennie ennek a háznak, amit közösségünk készít el.
Mivel otthonom nem volt, s itteni tartózkodásom idején a hajón mégsem lakhattam, úgy döntöttem, hogy reggelre kelve felmegyek a nyári lakhoz, ott rendezem be ideiglenes kormányzói rezidenciámat. Hindu is, Juan is úgy mondta, hogy a nyári lak épségben megmaradt, mindössze a telep kecskepásztora, a legidősebb spanyol szállásol benne, ha a kecskenyáj arra legel. Egy-két tartógerenda korhadt el – így mondták új barátaim –, néhol a tető besüppedt, meg a növények vadultak el szokás szerint, más baj nincsen ott. A hajóról ez utóbbit láttam, mert a nyári lak ama szerencsés helyen fekszik, ahonnan a Sziget keleti és nyugati tengerrészére ellátni.
Ezért esett a választásom a nyári lakra.
Amikor leértünk, a nap sugarai már csak a Kilátó-domb mögül törtek fel. Érkezőben volt az este, ami a trópusokon néhány perc alatt következik be. Átkiáltottam a hajóra Josiah unokaöcsémnek, hogy a szokottnál több lámpát gyújtsanak meg, és hogy embert küldök lámpákért meg fáklyáért, amiről bőven gondoskodtunk Trinidaden. Kértem azt is, küldjön egy hordócska bort, mivel illett megünnepelni érkezésemet, egyelőre ebben a szerény formában. Mindenesetre azt láttam, hogy a spanyolok és az indiánok többsége szívesen fogadott. Többen mellém jöttek, kérdéseket tettek fel a világról, mi a helyzet Spanyolországban meg a többi más országban. Mégis a legjobban az érdekelte őket, hogy miért jöttem, mennyi időre, és hogy igaz-e, hogy itt akarok újból letelepedni. Meg azután azt is megkérdezték, hoztam-e nekik valamit a távoli világból, mire mindenkit megnyugtattam, majd felszólítottam Juant, akit a Sziget hadnagyának neveztem ki, hogy tegye közhírré: a kormányzó igen sok értéket, igen sok hasznos dolgot hozott a népének, aminek részbeni kiosztására holnap kerül a sor. Azért csak részbeni kiosztásra, mert oly sok mindent hoztam, hogy a kirakodásra egy nap nem elegendő. Arra a kérdésükre, hogy meddig maradok, vagy talán állandóan letelepszem, csak azt mondtam: most rövidebb ideig leszek itt, legalábbis addig, amíg a békesség nem áll helyre a Szigeten. Utána elmegyek, de mielőbb visszajövök, mert hosszabb időre nem válók meg a Szigettől. Mindenesetre itt lesz ezentúl az én helyettesem, Martin kormányzó, mondtam. Neki éppen úgy kell engedelmeskedni, mintha én lennék itt. Nevemben és helyettem cselekszik, mondtam, vegye mindenki tudomásul. Talán a becsület azt kívánta volna, hogy a spanyol kapitányt tegyem meg helyettesemnek, de erről szó sem lehetett. Megöregedett, összetört, meg azután régi ember volt, közéjük tartozott, nem volt tekintélye, sajnos, ezt már az első percekben észrevettem. Jó ember volt a spanyol kapitány, de gyenge kezű, mint az megmutatkozott akkor, amikor Péntekkel megmentettük az életét. Meg azután Martinban olyan embert találtam, akinél jobban, különbet nem kívánhattam volna.
Ilyesféle beszélgetésekkel telt el az alkonyat.
Majd azt mondtam: fárasztó volt az utunk, pihennem kell. Égtek már a fáklyák, amit Hindu hozott el a hajóról. Ilyen kivilágításban még nem volt része a falunak. Csodálkozó szemek bámulták a sok fényt, rendes ruháinkat, amit részben Morgantól kaptunk, részben Trinidadon vásároltunk.
Csak a "hajótöröttek" húzódtak el, meg a zsiványaink harmadik tagja, Tom Smith, aki becsületesen kimutatta irántunk való gyűlöletét. Még mindig az egyik kunyhó küszöbén gubbasztottak.
A kapitányt közben elhelyezték a házában. Úgy véltem, éppen pihenésre van a legnagyobb szüksége. De egy spanyol legyen mellette, aki vizet vagy ételt szolgál, ha felébred, s akár egyikből, akár másikból kér. Meggyőződésem volt, hogy reggelre a kapitány jobban érzi majd magát.
Most még csak a két gazember elhelyezéséről kellett gondoskodni.
Nem lehetett erre alkalmasabb hely, mint a barlang, de nem felügyelet nélkül. A barlang őreinek többen kell lenniük, nehogy támadás érje őket, ugyanakkor védelmükről is kell gondoskodni. A hajó pedig – legalábbis az első éjszakán – egyetlen hajóst sem nélkülözhet. A közhangulatot sem akartam megrontani azzal, hogy minden angolt és a hozzájuk húzókat lakat alá tesszük.
Ezt azonban Will Atkins és Fry matróz nem kerülheti el. Ezért Will Atkinshez léptem.
– Sajnálom, Will Atkins, de minden akként történik majd, ahogyan nem akartad. Az egyik, hogy megnézem a sebedet, a másik, hogy feljössz a hajónkra.
A zsivány, mert nem illeti más szó, komoran meredt rám. Látszott, hogy meg van illetődve, mert érzi, hogy jöttünkkel olyasmi történt, amire nem számított, és ami minden tervét keresztülhúzta. Ugyanakkor konok gyűlölet izzott a szemében. Mindezzel nem sokat törődtem, mert az ellenfélnél soha nem az érzelemmel kell törődni, hanem a várható ellenütéssel.
– Tegyen, ahogy akar – morgott Will Atkins. – De a lábamat hagyja. Beteg, és elég gyalázat, hogy beteg emberrel így bánnak.
Erre rászóltam Mókára:
– Móka, vedd le a kötést!
Will Atkins megfeszítette magát, s bár gúzs volt a karján, s hátrakötve a karja, akkorát rúgott, hogy lónak is becsületére vált volna.
– Hagyj! – kiáltotta rúgás közben.
A rúgást Mókának szánta, de nem számolt azzal, hogy a Morgan-kalóz legalább olyan erős, mint ő, s ügyes is.
Móka hátraugrott, majd előrelendült, és adott a fekvő Will Atkinsnek akkora állütést, hogy hátrahanyatlott, és elnyúlt a földön.
– Megintettem – mondta nevetve Móka, és megkezdte Will Atkins lábát kihámozni a kötésből.
Hát bizony meglepődtünk. Nem volt ott semmi seb, sem zúzódás vagy hasonló. A gazember és társai ezt a formát találták a legjobbnak, hogy megtagadják a hajómra jövetelt. Kérdeztem Fry matróztól, tudott-e erről, mire azt válaszolta, hogy tudott, de a becsülete azt kívánta, hogy ne árulja el a barátját.
– Van is neked becsületed, te börtönmadár – mondtam én a hirtelen riadttá vált embernek. – Láthatod, nem helyes a kormányzóval ellenkezni. Térjetek észre, barátom, térjetek észre.
Hogy kiderült Will Atkins turpissága, nem sokat teketóriáztunk tovább.
Elbúcsúztam a szigetlakóktól, polgáraimtól. Közhírré tettem, hogy egyelőre Juan a közvetlen képviselőm. Martin kormányzó velem együtt holnap tér vissza.
Will Atkins és Fry a hajóra jön.
A két kalóz és Martin feltámogatta a zsiványokat.
– Vigyétek – rendelkeztem.
Lementem a partra, s megvártam, míg a zsiványokat szállító csónak visszatér értem. Addig beszélgettem a gyerekekkel, az asszonyokkal, az indiánokkal. Tudtam, hogy milyen nehéz velük bánni, mennyire félreértik legjobb szándékainkat is. De láttam, hogy rokonszenveznek velem, aminek igen örültem.
Majd csónakba szálltam.
Erik és Hans evezett.
Este volt már. Még égtek a fáklyák, megvilágították az öblöt, a fákat, a fák mögött magasodó két dombot. Az egyik oldalában volt az én barlangom, amiből börtön lett. Soha nem hittem volna, hogy valaha azzá válik.
A hajón Josiah unokaöcsém örömmel üdvözölt és az engem kísérő Bertet. Addigra Will Atkinst és Fry matrózt levitték a hajó mélyébe, a raktárba.
Ott elmélkedhetnek majd sorsukon.
Kértem Josiaht, hogy rendeljen el pihenőt. Bert kiosztotta az ennivalót, majd együttesen megvizsgáltuk a horgonyt tartó köteleket. Ismertem az öblöm fövényét, tudtam, hogy kemény, nehezen köt benne a horgony.
Ezért kövekkel nehezítettük horgonyunkat.
Will Atkins cimboráitól tartva, elhatároztuk, hogy szigorú őrséget tartunk. Még a parton parancsba adtam Juannak, hogy éjjeli őrséget tartsanak, és bárkiről azt tapasztalják, hogy csónakba akar ülni, fegyvert vagy bármiféle támadóeszközt visel, azt tartóztassák fel. Juan kijelentette, hogy büszke bizalmamra, a hadnagyi címre, és egész éjjel őrséget tart embereivel.
Mi úgy osztottuk be az éjszaka rendjét, hogy az első őrséget Erik és Hans tartja, Bert parancsnokságával, a másodikat – éjfél után – Josiah parancsnokságával Móka és Fickó. Két matrózunk, az ács és a kovács Martinnal együtt felmentést kapott az őrségek alól. Én úgyis tudtam, hogy sokat nem fogok aludni, inkább üldögélek a fedélzeten, szundikálók, és figyelem az éjszakát, így is történt. Ki-ki pihenőre tért, vagy elfoglalta őrhelyét.
Kedvenc helyemen, a hajóorrban, az orrsudár tövében hevertem le. Itt töltöttem első éjszakámat. Hosszasan elnéztem a hajóról az estébe, majd az éjszakába merült partot, a falut, a távoli és közeli dombokat, köztük a legmagasabbat, amit hegynek hívtam, a Kilátó-hegyet. Holdvilág volt, tehát mindent látni lehetett, Juant és néhány társát a parton, egy-egy kóbor kutyát, kószáló kecskét. Madarak szálltak, sirályok, kormoránok, puffinusok. Az erdőből a papagájok rikácsolása hallatszott. A kunyhók előtt tüzek égtek, majd elhamvadtak.
Igen jó érzés volt számomra, hogy elmondhattam, ez a sziget az én vagyonom, személyes tulajdonom.
Eszembe jutott, hogy mennyi baj árán jutottunk ide. Gondoltam Yorkra, ahol most kelnek a gyerekeim. Megjelent előttem Defoe úr képe, ugyan mi lehet vele? Milyen nagy szeretettel érdeklődött sorsom és kalandjaim után. Gondoltam Morganre meg mindazokra, akiknek köszönettel tartozom. Városunk seriffjére is gondoltam, Snowless úrra, akinek ugyan nem tartoztam köszönettel, mégis gondoltam rá, minthogy miatta hagytam el szívesen Angliát.
Azután felállítottam mérlegemet. Mi is most számomra az, ami rossz és ami jó?

Rossz

Hogy nincsen a Szigeten rendes szálláshelyem, bár ez megoldható.
Rossz, hogy nem tudom, utánunk jön-e kormányos barátom. Ha nem jön, akkor hogyan nélkülözhetjük a kovácsot, az ácsot, az esetleg maradni szándékozó kalózokat? Elég nagy baj lesz Martin nélkül továbbhajózni. Vagy csináljunk merész tettet, és az összes itt levő angolt hajózzuk be, és vigyük magunkkal, itt hagyva két régi matrózunkat és a négy kalózt?
Mindenképpen rossz, veszélyes megoldás volt ez.
Rossznak számított, hogy nem találtam békességet a Szigeten. Elkeserített, hogy ebben a kis birodalomban is úgy van, mint a nagy országokban.
Rossznak számított, hogy fegyverrel kellett partra szállni, ítélőszék alapítására gondolni, és barlangomból további börtönt csinálni.
Rossz, hogy a gyermekeim nem jöhettek velem, és nem láthatják apjuk felfedezését és alapítását, a Szigetet.

Jó

Hogy itt vagyok a Szigetemen, gyarmatomon. Álmom megvalósult.
Jó, hogy életben találtam Espinoza kapitányt, barátomat, régi fegyvertársamat.
Jó, hogy betelepült a Sziget, sok rendes, jóakaratú emberrel.
Jó, hogy hűséges kis barátom, a madaram megérte a visszatérést. Úgy hiszem, a legrendesebb tettem az lesz, ha rábízom: akar-e itt maradni, testvérei között, vagy visszajön, hogy most már végleg búcsút mondjon majd a Szigetnek.
Jó, hogy Josiah és Bert megismerték a Szigetet, így élő tanúim ők, hogy Robinson Crusoe mindig igazat mondott.
Jó, hogy váratlanul olyan embert találtam a Dolphin tengerészei között, mint Martin, aki nemcsak pompás hajós, de talpraesett, mindenütt helytálló barát és férfi. Nála különb emberre nem bízhatnám a Szigetet.
Jó, hogy olyan barátokra leltem, mint Juan, a spanyol és Hindu, az indián. Érzem, fegyvertársaink lesznek.

Elaludtam.
Éjfél lehetett, amikor felébredtem. Akkor cserélt őrséget a két csoport. Móka és Fickó átvette fegyverét. Figyelve nézelődtek. A parton Juanék kuporogtak. Csendes, suttogó beszédük elhallatszott a hajóig. A tükörsima vízen szállt a hang. Szélcsend volt, levél sem rezdült. Néha egy-egy kutya ugatott.
A papagájok szünet nélkül rikácsoltak. Távolról hallatszott a hangjuk, mert az erdő mélye messzire található innen, mégis hallani lehetett a nászhangjukat. Péntek időnként felnyitotta szemét, mintha kérdené, mit tegyen. Menjen, ne menjen? Azt mondtam neki: kis barátom, én ember vagyok, te madár vagy, elhoztalak, mert te jelentetted a Szigetet, de ha itt akarsz maradni, maradj!… Ezt mondtam. Hiszem, hogy megértette, mert bólogatott, miként Yorkban az iskolamester.
Hiszem, hogy így helyes. Mindenki tudja, hogy már régen lelkiismereti szabadságot engedélyeztem hit dolgában a Szigeten. Ez madaramra is vonatkozott. Akár ember, akár madár, joga van úgy énekelni, ahogyan akar.
Elnéztem a Szigetet. Nehéz körülmények között jutottunk ide társaimmal. De most itt vagyunk.
Az öbölben minden csöndes. Messziről idehallatszott a törő hullámok zaja. Arra van a sziklás partrész, nyitott az óceán felé a sziklafal. Ott csapódnak szünet nélkül a hullámok. Ott vetett partra valamikor a tenger. És ott volt valaha a hajóroncs.
Nagyon régen.
Most elmondhattam, hogy boldogság szállt a szívemre.
Megérkeztem.


TIZEDIK FEJEZET

Espinoza kapitány otthona. A kapitány elbeszélése


Másnap reggel csónakba ültem, és a partra mentem. Hadnagyom, Juan, jelentette, hogy minden rendben van. Will Atkins társai rendesen, szerényen viselkednek. Sok férfi, asszony, gyerek már az öböl szélén kuporgott, és nézte a hajót. Amikor kiszálltam a csónakból, közrefogtak, ezúttal még barátságosabban, mint tegnap.
Kezdték megszokni, hogy itt vagyok, és hogy jót akarok, nem rosszat. Utam ezúttal Espinoza kapitány házához vezetett. Most Bert maradt a hajón, Josiah kísért, továbbá Erik és Hans, valamint Martin, aki most már végleg a Szigeten marad. És végleg mellém szegődik Hindu, akinek megmondtam, jó szolgám legyen, mint amilyen Péntek is volt, első embertársam a Szigeten.
Kíséretemmel a kapitány házához mentem.
Még nem említettem, hogy székhelyem házai (a szigeteken uralkodó szokások szerint) karéjban épültek, összesen 21 ház, ami így oszlott meg: a spanyoloknak volt 12 háza, kerttel, igen rendes kerítéssel, az angoloknak volt 5 háza, sajnos, nem oly gondozott külsővel, mint a spanyoloké; az indiánoknak volt 4 háza, kert és kerítés nélkül, mert ők az ilyesmit nem ismerik. Az általam ültetett és nagyra nőtt fa körül képződött ki a tér, innen nyíltak a házak bejárói, a víztől egészen az én lakódombomig, és onnan a völgy felé. Ez a völgy csatlakozott a másik völgyhöz, ami átvezetett a túlpartra, és ennek a völgynek közepén építettem fel egy domb magasabb részén nyári lakomat.
Espinoza kapitány házát szőlővel futtatott kerítés övezte. A szőlőt még én fedeztem fel vadon az erdőben, szelídítettem, és befuttattam vele otthonom védőfalát. Innen terjedt el sok helyen, főleg a spanyoloknál, akik hazájukban is kedvelik a szőlőlugast és a befuttatott kerítéseket.
A kapitány házának kertjében citrom- és narancsfák voltak, kókuszpálmák is. Idősebb indián asszony ült a küszöbön, de felállt, amikor közeledtem. Ez az indián asszony is eljött törzse szigetéről a spanyolokkal, és mindig ott segített, ahol kellett. Mivel Espinoza kapitánynak nem volt családja, Juan utasítására ő látta el a kapitány körül a teendőket.
Amikor beléptem az alacsony bejáratú házba, már hallottam a szoba mélyéről spanyol barátom hangját.
– Hozta isten, Crusoe uram, hozta isten! Legyen üdvözölve a kormányzónk!
Felállni még nem tudott, de kitárt karokkal üdvözölt.
– Köszönöm, köszönöm… – dadogta. – Köszönöm a segítséget.
Megismételtem a tegnap tett kijelentésemet, hogy nem engem illet a köszönet. Üdvözöltem, és hogyléte után érdeklődtem. Megemlítette, hogy kitűnően aludt, meggyötört karja, lába ugyan még erősen fáj, de érzi, hogy az életereje lassan visszatér. Hosszú idő után végre rendes táplálékot vett magához, mert Will Atkinsék naponta egyszer adtak neki enni, akkor is moslékszerű valamit, s inni kétnaponként.
– Majd Will Atkinst móresre tanítjuk – mondtam én. – Legyen nyugodt, señor capitano, se Atkins, se Fry nem marad a Szigeten. A mételyt kiirtjuk a növényből, állatból, de az emberből is. Ebben az esetben ők a mételyek.
– Mit szándékozik velük tenni, Crusoe uram?
– Előbb ítélőszék elé kerülnek. A vádló ön lesz. Nemcsak Will Atkinst, de minden társát, tehát minden honfitársamat ítélőszék elé állítjuk. S azt már előre tudom, hogy Will Atkinst és Fry matrózt magammal viszem.
Espinoza kapitány csodálkozásának adta kifejezését, hogy nem maradok végleg gyarmatomon. Abban a hitben élt, hogy letelepszem, itt maradok, és végleg átveszem a telep vezetését. Elmondtam az okokat, mik késztetnek arra, hogy rövidre szabjam látogatásomat. Sajnos, mondtam, hajószerencsétlenségünk miatt sok időt töltöttem távol otthonomtól, nem szándékozom megérni itt az esős évszak legnehezebb szakaszát (csoda, hogy eddig a tengeren ért zivatart leszámítva, nyoma sincs eme trópusi időszak beköszöntésének), Brazíliában sok dolgom lesz még, hiszen hajóutam nagy kiadásait és befektetéseit onnan akarom fedezni. Tehát felfedtem Espinoza kapitány előtt mindazt, ami arra kényszerít, hogy mindössze három hétre szabjam ittlétemet. Majd elmondtam eddigi életemet, újbóli letelepedésemet hazámban, házasságomat, undorodásomat a városi élettől, hajóra szállásomat, tehát nagyjából minden fontosabbat, ami az eltelt években ért.
Espinoza kapitány nagy figyelemmel hallgatott. Beszélgetésünknél Josiah unokaöcsém és Martin volt jelen, akiket szívélyesen fogadott a kapitány.
A többiek kint várakoztak, részben a ház előtt, részben az öreg fa alatt, amit elneveztünk Tanácsfának. Különösen nagy örömet jelentett a derék embernek, hogy sok értékes holmit hoztam, hasznos eszközöket, amikben nagy a hiány a Szigeten. Arra a kérdésemre, hogy jött-e ide távollétem alatt hajó, és akadt-e valaki, aki innen szökni vagy legalábbis távozni akart, így válaszolt a kapitány:
– Kormányzó úr – mert mostantól kezdve így szólított, mint ahogy én kezdettől régi rangján neveztem –, kormányzó úr, magam se tudom, örömmel nyugtázzam-e a kegyes sorstól, vagy miként, de hajó soha nem került a sziget látótávolába. Messze vagyunk mi a rendes útvonaltól, gondolom, ez az ok. Hál' istennek, hogy nem jött. Az ilyesmiből mindig baj származik. Vagy azért, mert maguk az idegen hajósok okozzák, vagy mert a sziget népe csábítódik el. Szerencsére egyik sem történt meg. Hogy azután akadt-e olyan közülünk, aki gondolt arra, elmegy innen, vagy elhajókázik, hiszen Trinidad nincsen is olyan messzire, mondom, hogy akadt-e ilyen ember, arra csak egy szóval tudok válaszolni: nem akadt.
Amikor csodálkozásomnak adtam kifejezést, így folytatta:
– Miért ment volna el innen bárki? Ön mindent úgy hagyott nekünk, hogy csak folytatni kellett. Az én spanyoljaim, mert így nevezzük a társaimat, holott akad köztük néhány portugál is, alig várták már, hogy nyugodalmas helyet találjanak. Itt megtalálták. Az ön három angolja örül, hogy megbújhat itt, ugyanígy az a négy fickó is, akik hajótörötteknek mondták magukat. Az indiánok, akik velünk jöttek, örülhetnek, hogy ilyen életet élhetnek.
Espinoza kapitány nagyot sóhajtott:
– Az előbb azt mondtam, hogy nyugodalmas hely… Így volt egy ideig, talán hosszú ideig is, de néhány éve minden felborult.
Mire azt mondtam a kapitánynak: fontos, hogy mindent tudjak, mindenről értesüljek. Kérem tehát, ne hallgasson el semmit, ha napokig kell beszélnie, akkor sem. Ha fárasztja a beszéd, szívesen várok, pihenjen csak. De mindent tudnom kell. Holnap, de legkésőbb holnapután, miután megbeszéltük a legszükségesebb teendőket, amik között ott található a kormányzói ház felépítésének és a hozzája tartozó biztonsági épület létesítésének terve, megtartjuk az ítélőszék ülését. De mert erre sor kell hogy kerüljön, pontosan tudnom kell a történteket, köztük azt is, hogy miként került Espinoza kapitány a börtönbe, mit akartak vele, s hogyan történhetett, hogy hét ember uralomra jutott jóval több ember felett.
Espinoza kapitány helyeselt. Hogy teljesen megérti álláspontomat, s szívesen elmond minden lényegest. Így történt.
Közben nagy pihenőket tartott, kókuszt ivott, evett, még el is aludt. Türelmesen vártam, mert addig semmihez nem akartam hozzáfogni, amíg nem tájékozódom tőle.
Az alábbiakban – egységesen – mondom el a spanyol elbeszélését, mert így a leghelyesebb.

A KAPITÁNY ELBESZÉLÉSE

Azzal kezdem, ami akkor történt, amikor elváltunk egymástól. Péntek apjával csónakba szálltam, hogy felkeressem törzsét, ahol hajótörést szenvedett társaim tartózkodtak. Említettem már, meg Juan is mondta, hogy társaim örömmel fogadták a hírt, hogy Robinson Crusoe kormányzó felajánlotta szigetét, ahol könnyebb az életet elkezdeni, mint valahol a vadonban.
Mindez nyolc évvel ezelőtt történt.
Akkor Juan fiatal legény volt, hajósinas, én is fiatalabb. De hát nem sóhajtozni akarok én most, hanem számot adni az elmúlt évekről, ott folytatom tehát, ahol elhagytam…
Kivétel nélkül mindannyian örültek az általam hozott hírnek. Többen már megházasodtak az indiánok között, amit a törzs tagjai nem elleneztek. Inkább örültek neki, hogy rokonságba kerültek a fehér emberekkel, így azután, amikor sor került az átköltözködésre, nemcsak nők voltak a kenukban, de néhány gyerek, is, sőt egy-két férfi is, akivel összebarátkoztak az én társaim, s akik követni akartak minket. Ezekből lett a mi kicsi telepünknek Crusoe uram által itt látott indián csoportja.
Utunk nem volt könnyű. Négy kenuval jöttünk, amit megvásároltunk az indiánoktól. Kétszer vihar állta utunkat, egy esetben az arribák támadtak meg minket. Az arribák az Orinoco mocsári indiánjai, van más nevük is, de mi így ismerjük őket, mert a baráti törzs arribáknak, ördögöknek mondta őket. Szerencsére visszavertük támadásukat. Egy társam elesett, talán mindannyiunk között a legjobb, legügyesebb, bizonyos Espilar, másodkormányosunk. Espilar lett volna legfőbb gazdasági emberünk, mert mindenhez értett, amit paraszti munkának hívnak. A többi halász, tengerész, kikötőcsavargó. Én falun alig jártam. De szeretet élt bennünk a mezei munka és az állattenyésztés iránt, hittük, hogy minden menni fog.
Mondom, megtámadtak minket az arribák. Attól kezdve féltünk, hogy újabb támadás ér minket. Ezért főleg éjjel haladtunk. Amikor kiértünk a nyílt tengerre, istenhez fohászkodtunk, meg a guadeloupe-i szűzhöz, hogy segítsen meg minket. Minden ügyességünkre szükség volt, hogy a kenuk ne boruljanak fel, és épségben eljussunk új hazánkba. Nem akarom részletezni nyílttengeri utunk nehézségeit, elég annyi, hogy nehéz volt.
Végre megérkeztünk.
A szigeten várt minket a három angol és az ön levele, amit köszönettel nyugtázok. Mivel az angolok olvasni nem tudnak, meg azután a levél spanyolul íródott, felolvastam nekik, miféle rendelkezéseket bízott rám, mint legidősebbre és rangban a legmagasabbra a mi kormányzónk. Mindent tudomásul vettek. Még a fegyverekkel is elszámoltak, amit ön itt hagyott. Öt muskétát, három sörétes fegyvert, három kardot hagyott itt, valamint négy hordócska puskaport, az egyik félig volt tele. Ennyi volt, kormányzó úr?
Örömmel hallom, hogy nem tévedtem.
Felosztottuk egymás között a megművelendő földet, az ön által itt hagyott értékeket, meghatároztuk, ki hol és mekkora területen épít házat.
Elosztottuk igazságosan a vetőmagot is. Kezdetben külön-külön gazdálkodtunk, de rádöbbentünk, hogy így elaprózzuk a munkát. Ugyanúgy, ahogy egy nyájba tereltük a kecskéket, leghasznosabb állatainkat, amelyek tejet adtak, és a bőrükből bocskort készítettünk, az esős évszak idejére ruhát, mondom, hogy ahogyan összetereltük a kecskéket egy nyájba, úgy vontuk össze a földeket is.
Több lett a termés, és hasznosabb a munka.
Az ön három angolja kezdetben kifogástalanul viselkedett. Ha nem tudom, nem hiszem el, hogy lázadó hajósok lettek volna, sőt gyilkosok is. Levelében írt erről ön, kormányzó úr. Őszintén megmondom, kételyeim támadtak erről, annál is inkább, mert Will Atkins és két társa tagadta ezt. Azt állították, hogy kapitányuk téves intézkedése révén jutottak abba a helyzetbe, hogy száműzték őket ide a szigetre. Azt is mondták, hogy ön jóhiszeműen elhitte a kapitányuk vádaskodását. Kezdtünk hitelt adni Atkinséknek. De azért akadt néhány olyan esemény, ami megzavart bennünket. Találtunk két sírt a sziget felső részén. Erről nem írt, kormányzó úr, tehát nem tudtuk, hogy ott temették el a lázadás áldozatait, illetőleg azokat, akik méltó büntetésüket vették el halálukkal. A sírokra azt mondták Atkinsék, hogy azokról nem tudtak, mert közülük senki nem veszett el, egyedül hármójukat érte a kapitány érdemtelen száműzetése. Egyre nagyobb ellentmondásba keveredtek. Végül bevallották, hogy ők valóban lázadók, akiket halálra ítélnének Angliában, ezért itt akarnak életük végéig tartózkodni.
A vallomást bűnbocsánatnak vettük. Hittünk nekik, uram.
Nagy hiba volt, hogy hittünk.
Az ördög hosszú időn át jó arcot mutatott.
Az első összecsapás akkor történt, amikor Tom Smith, a púpos, megdöbbentő dolgokat követett el. A mi életünkben mindennek van értéke, a legkisebb szögnek is. Észrevettük, hogy hol itt, hol amott tűnik el valami. Mindig akkor, amikor a földeken dolgoztunk, vagy halásztunk, mert azt is gyakran megtesszük. Sok embernek, gyereknek, sok élelem is kell. Volt megmentett pénzem, harminc tallér ezüstben és negyven portugál arany. Bőrzacskóban, egy ládikó mélyén őriztem, a kunyhó ama szögletében. Nézze csak, ott ástam egy kis gödröt, alája deszkát tettem, föléje is, ott őriztem a pénzt, aminek különösebb értéke közöttünk nincs, hiszen mi terményben, bőrökben és állatokban számítottunk mindent egymás között. Mégiscsak tallérok voltak, arany és ezüst, amit használhatunk majd, ha kiköt egy hajó. Ez a pénz egy napon eltűnt. Csak Juan tudott erről, Juan, aki akkor még az inasom volt, velem élt. Szégyenlem most is, hogy a jó fiú oly sokszor hiába faggattam a pénz eltűnése miatt. Azután máshonnan is kezdtek tárgyak, értékek eltünedezni. Ennek már a fele se volt tréfa. Közhírré tettem, hogy tolvaj van közöttünk, de a lopások nem szűntek meg. A fegyvereket és a puskaport az én házamban őriztük, s csak akkor kapta meg egy-egy ember a madarászpuskát, ha vadászni ment. A muskéták védelmi célokból használaton kívül álltak. Egy napon az összes fegyver eltűnt. Ekkor magamhoz hívtam azt a három embert, akikben a legjobban megbíztam. Az egyik mostani pásztorunk, a legöregebb ember, a másik kettő legjobb tengerészeink közül, szorgalmasak, becsületesek. Azt mondtam: tovább nem tűrhetjük a tolvaj garázdálkodását. A legokosabb az lenne, ha minden házat és házkörnyéket átkutatnánk, csak nyomára jönnénk, kinél rejtőzik a sok ellopott érték.
Természetesen, mindez nem egy év alatt történt, hanem gondolom, három év alatt. Igen, igen, most már tudom, három év alatt. Hogy szalad az idő!
Tanakodtunk, mit tegyünk: kutassunk vagy mi mást tegyünk? A pásztor, akit Emiliónak hívnak, ellenezte a kutatást, mondván, hogy abból jó nem származik. Végül megállapodtunk a következőben. Legyen üres a falu. Mindenki a földekre megy, aki nem oda, az halászni indul. De a halászok visszalopódznak, és lesben állnak, hogy ki az, aki visszatér, és behatol valamelyik házba. A leshelynek a legjobb az ön várfala, amit részben lebontottunk, mert nagyobbítani szerettük volna a barlangot, mint legjobb raktárunkat.
Én és három társam vettük a hálót, beültünk a kenukba, eleveztünk. De nem ki a tengerre, túl a hullámverésen, hanem az öböl egyik rejtekébe. A többiek a földekre mentek. Azután fellopództunk a parton, lesben álltunk a várfalon. Úgy gondoltuk, aki tolvaj közöttünk, nem hagyja ki ezt a jó alkalmat. Az egész falu üres volt. Még az indiánok is kimentek a földekre.
Nem sokáig kellett várni.
Előbb egy árnyék jelent meg, majd megláttuk az embert is. Töm Smith volt, a púpos. Lopakodva jött. Hol a tengerre figyelt, hol a földek felé, az útra, ami a patak mellett vezet. Ugyan kinek a házába megy? Mert elhaladt a magáé mellett, s megállt az én házam előtt. Majd elrántotta a függönyt, mivel az ajtó nyitva volt…, bement.
Tehát nyomra jutottunk. És mivel a tolvaj csak akkor vall, ha tetten érik, közülünk a legfürgébb lerohant, mi meg követtük. Lassan-lassan megközelítettük a házamat.
Hallottuk, amint Tom Smith bent matat.
Vártuk, hogy megjelenjen, de úgy, hogy első pillanatban a kilépő minket ne lásson meg. Nem sok idő múlt el.
Lebbent a függöny. Tom Smith megjelent a küszöbön. Körülnézett. Ezt a pillanatot használtam ki, rákiáltottam:
– Smith, mit kerestél a házamban?!
Valamit hirtelen eldobott, de dermedten megállt.
Mind a hárman odaugrottunk.
Néhány lépésre mögötte, az egyik bokorban ott feküdt a tőröm, az iránytűm, ami megmaradt, és ami nélkül élni se tudtam. Ha ködös időben kimentünk halászni, vagy esőben, az iránytűt nem nélkülözhettük. A tőrt sem, kellett a bozótban.
– Te vagy a tolvaj? – Legalább elcsíptünk.
Mindent tagadott. Ekkor benyúltam a nadrágja zsebébe. Most már nem tagadhatott tovább. Megtaláltam benne azt a medáliát, amit még Sevillában kaptam, amikor odazarándokoltam egy hajókatasztrófa után. Ez a medália végigkísért életemen, mindenki ismerte, mindenki tudott róla.
– Tom Smith, tolvaj vagy! Szégyelld magadat. A kormányzó által rám ruházott jognál fogva neked távozni kell a szigetről! Hogyan, mint, de távoznod kell.
Tom Smith könyörgött. Ismer engem, kormányzó úr, nem tudtam, nem akartam kegyetlen lenni. Pedig az ilyen emberrel nem lehet másként viselkedni. Letérdelt, rimánkodott, és engedtem. Nem követeltem tőle mást, mint azt, hogy adja vissza, amit elvett.
Amikor megjöttek a többiek, Will Atkins és Fry a pártját fogta. Hogy nem tehet róla, jó ember a Smith, de tolvaj természetű. Kényszerül, hogy lopjon. De most már nem fogja megtenni – kiáltotta Will Atkins –, mert ő kezeskedik érte.
Visszakerült a pénz, a puskák, a lőpor. Nagy hibát követtem el, kormányzó úr. Nagy hibát, hogy engedtem a jószívűségnek, s még csak annyit se tettem, hogy vallatóra fogjam Will Atkinst és Fryt, akik Smith cinkosai voltak a lopásban. Nem akartam megbántani őket, nem akartam az én embereim előtt élezni az ellentétet a spanyolok és az angolok között. Az én embereim tisztességes spanyol hajósok, istenfélő emberek. Ezek, Will Atkinsék, kikötői söpredék. De tudva, hogy ön is angol, kormányzó úr, meg hogy önnek annyi mindent köszönhetünk, nem akartam azt a látszatot kelteni, hogy spanyol foglalás történik a szigeten.
Esküszöm önnek, esküszöm, a guadeloupe-i szent szűz szívére, hogy ezért voltam gyenge, nem másért.
Mindig később bánjuk meg gyengeségünket, jószívűségünket.
Én megbántam, uram, esküszöm a szentekre!
Láthatólag ezzel az esettel kezdődött köztünk az ellentét. Valójában akkor kezdődött, amikor a csirkefogókat ön itt hagyta a szigeten, kormányzó úr. Bár vitték volna vissza őket Angliába, bíróság elé. Most nem rontanák a levegőt sehol a Földön.
De hát úgy történt, hogy ez a három ember itt maradt
A leleplezés csak még inkább eltávolított minket egymástól.
Mi dolgoztunk, becsületesen műveltük a földeket. Nézzen csak körül, kormányzó úr, majd meglátja, mennyire igazat mondok. Felszaporodott a kecskenyáj, bőven termett az árpa, a búza, a rizs. Tisztességesen, becsületesen éltünk. Kezdtük megosztani a munkákat. Akadt közöttünk, aki szabó lett, a másik varga, a harmadik asztalos, a negyedik kőműves. Will Atkinsék alig csináltak valamit. Pálmabort készítettek, azt itták szüntelenül. A földeket ráhagyták az indiánokra, azok raboskodtak mellettük. Hiába tiltakoztam, csak gyűlölködés lett belőle. Végre ezt is hagytam. Ismeri, kormányzó úr, az indiánokat. Nagy gyerekek ezek. Aki italt ad nekik, az a jó ember. Én tiltottam embereimnek az italt, be is tartották egy kivételével. Ez most is Atkinsék barátja. Halász, gonosz emberré vált, ez vette észre az önök hajóját, amikor a túlparton megjelent. Ő hozta a hírt, hogy közelednek.
Mint látja, uram, a három ember megszaporodott. Négyen voltak az én jellemtelen honfitársammal, de valójában kilencen az indiánokkal, mert öt velük barátkozott, ivott, dorbézolt.
A baj akkor következett be, amikor felbukkantak a hajótörötteknek nevezett emberek. Ezek is angolok, ezek is hozzájuk hasonló zsiványok. Ha talán nem mind a négyen azok, de kettő közülük feltétlenül, a másik kettő nem mer nemet mondani. Vezérük az a nagy darab ember, akit már láttál, s akit Vasökölnek hívnak, nem ok nélkül. Vasökölék megjelenésével felborult az eddigi viszonylagos békesség a szigeten. Atkinsék úgy érezték, hogy hatalmat kaptak. És így volt, valóban az ő oldalukra billent a mérleg serpenyője. Már kezdtünk azon gondolkozni, hogy elhagyjuk a szigetet, elvándorlunk, hogy békét találjunk. Szerencsére a "hajótörötteknél" fegyver nem volt, még csak tőr vagy kés sem.
A legelső alkalommal, amikor összetűzésre került a dolog, Will Atkinst és Vasöklöt lefogtuk, bezártuk. Az összetűzésre az adott okot, hogy a mi földjeinken bőven termett, az angolok földjein jóformán semmi. Már az indiánjaik sem dolgoztak. Időnként kimentek a tengerre, halásztak, és a zsákmányból éltek. Megették az őket megillető kecskéket, a tartalék készletből is azt, ami járt nekik. Még a vetőmagot is megették. Végül elkövetkezett az a nap, amikor nem volt semmi ennivalójuk. De pálmabor az akadt bőven.
Követelték, hogy tartsuk el őket. Atkins és Vasököl váratlanul betoppant egy-egy házba, nekitámadt a békés lakóknak, s egyszerűen elrabolta a háznál levő élelmet. Rémuralmat teremtettek, uram, rettegés és félelem járt a nyomukban, bármerre jártak.
Ekkor határoztunk a vénekkel, hogy magunk elé idézzük a két leghangosabb angolt. Először azt üzenték, hogy nem jönnek, majd mégis megjelentek. Ismeri az öreg fát, annak a tövében tartjuk a tanácsot, ott vontuk felelősségre – őket. Gondolná, kormányzó úr, mivel védekeztek? Azzal, hogy titokzatos kezek tönkretették az ő termésüket, megölték a kecskéket, ezért éheznek, és ezért kénytelenek erőszakoskodni.
Többet nevettünk, mint komolyodtunk állításaikon.
Ugyanakkor féltünk is. Észrevettük, hogy eltűnik egy-egy indián azok közül, aki Atkinsékkal barátkozik. Kenuba ül, elevez, hónapokig nem látni, majd újból megjelenik. Nem okozott különösebb nehézséget a mi indián barátaink által megtudni, mi végből tűnnek el ezek az emberek. Hát azért, mert Atkins hívogatja az arribákat, tudod, a legveszedelmesebb indiánokat az Orinoco torkolatából. Hívogatja, hogy itt bő zsákmányt lelnek, emberhúsra is szert tehetnek. Ilyen elvetemültség után nem tehettünk mást, mint döntöttünk, hogy Atkins és Vasököl börtönbe kerül. Nagy gond ilyen helyen a börtön. Őrség kell, fegyveres készenlét. Holott munkásember kell ide, nem börtönőr. Így van, és mégse tehettünk másként. Kellett, hogy leigázzuk a gazembereket. Mivel a barlangot nem nélkülözhettük, itt volt a legjobb raktár, hát építettünk egy börtönt, ami nem volt más, mint ház ablak nélkül, alig falatnyi ajtóval. Ezen csak bebújni lehetett, behatolni nem.
Szerencsém, hogy neszét vettük az arribák esetleges jövetelének, mert megakadályozhattuk két kisebb csoportjuk partraszállását. Mindez tavaly történt, úgy gondolom, éppenséggel egy éve, kormányzó uram.
A szigorúság, a fenyíték mintha használt volna. A többiek megjuhászodtak.
A róka báránybőrt öltött magára, ez az igazság.
Nem akarom részletezni, kormányzó úr, mert akkor napokon át beszélhetnék. Egy idő után nemcsak a hajókötél lazul meg, de az ember figyelme is. Nem volt módunk az őrségre, meg arra, hogy a többi angolt és indiánt figyelemmel tartsuk, meg hogy lessük a tengert, mikor jönnek az arribák!
Végül is engedtünk, a békesség miatt. Megbocsátottunk Atkinsnek és Vasökölnek, csakhogy könnyítsünk a kínos helyzeten. Megígérték, hogy dolgozni fognak, hogy becsületesek lesznek – immár nem is tudom, hány esetben.
De hát a fogadkozás soha nem elég semmihez.
Kezdetben mintha valóban megtértek volna. Újból kijártak dolgozni a földekre, meg mindenféle más munkát is vállaltak.
Néhány hónappal ezelőtt, egy éjszaka arra ébredek, hogy motoznak a házamban. Juan és még egy magányos ember állandóan nálam éjszakázott, mert így döntött a vének tanácsa. Igen ám, de ezen az éjszakán sem Juan, sem a másik nem volt idehaza, mert kint jártak többedmagukkal a tengeren, s az erős hullámzás miatt nem tudtak idejében hazatérni. Egyedül voltam, Atkinsék törtek rám. Lefogtak, bilincsbe vertek. Mivel a fegyvereket és a puskaport a házamban őrizték, ezúttal éjjel csak én – hozzájutottak a fegyverekhez.
A többit már elgondolhatja, kormányzó uram.
Megszerezték a fegyvert, most végleg, és vele a hatalmat is.
Engemet börtönbe zártak.
Nem a kunyhóba, azt túl jónak találták, hanem a barlangba. Odakerült Juan meg még néhány társam. Végül a többit kiengedték, de engemet nem.
Éheztettek, gyötörtek.
Várták a halálomat.
Már-már alig bírtam. Hogy ön megjött, végre megtudtam, miért gyötrődöm, szenvedek, s várom reménykedve a reménytelennek tűnő szabadulást
Ezzel be is fejezem, kormányzó úr, elbeszélésemet. Mondanom se kell, hogy amikor Atkinsék megszerezték a hatalmat, tovább henyéltek, de mindenki mást munkára fogtak. Az utóbbi évben nekik dolgozott e kis sziget minden becsületes embere.
Istennek hálát adva mondhatok köszönetet önnek, kormányzó úr, hogy immár másodszor menti meg az életemet. De nemcsak az én életemet mentette meg, hanem a többi társam életét, mert ki tudja, mi lett volna, ha nem jön, és ezek a gazemberek tovább garázdálkodhatnak. Atkins magát kormányzónak neveztette, botoztatott, büntetést osztott. Több embert állítok majd ön elé, akik vallani fogják, hogy ok nélkül méretett büntetést rájuk. Vasököl volt a végrehajtó, uram.
De most engedje meg, hogy megpihenjek. Kifáradtam, a sok rossz emlék felkavarta lelkemet. Nem jó arra emlékezni, ami szomorú, még akkor sem, ha tudjuk, végre talán megszabadulunk a minket nyúzó zsiványoktól. Mert ez a kérésünk, kormányzó úr. Szabadítson meg minket ezektől az istentelen haramiáktól.


TIZENEGYEDIK FEJEZET

Bejárom birodalmamat. Megható találkozások


A kapitány házából kilépve, parancsba adtam, hogy másnapra álljon össze az ítélőszék. Tagja lesz a spanyol kapitány, az öreg kecskepásztor, a telep két legöregebb spanyol telepese, valamint Martin, a kormányzóhelyettes. Ugyancsak parancsba adtam, hogy két matrózunk, az ács és a kovács szálljon partra, foglalja el Fry matróz házát, továbbá Martin ideiglenesen vegye birtokba Atkins házát.
Kértem Bert unokaöcsémet, hogy ő, az ács, a kovács és még néhány ember, akit Juan hadnagy jelöl ki, fogjanak hozzá gyors munkával a kormányzói lak elkészítéséhez. Ugyanis úgy döntöttünk, hogy nem lesz hivalgó épület, hanem egyszerű, de kedves, barátságos építmény, amit néhány nap alatt elkészítenek az ügyes emberek.
Mindezek után megindultam, hogy bejárjam birodalmamat Velem jött Juan és Hindu, fegyveresen, mert a történtek után másként nem tehettem. Valójában azt terveztem, hogy a régen várt utat egyedül teszem meg, madarammal a vállamon, a viszontlátás legteljesebb örömével. Sajnos, nem így történt. Ha már gyerekeim nem lehettek velem, miért ne vigyem magammal kedves rokonaimat? Josiahnak a hajón kellett maradnia, mint kapitánynak. Bert vállalta a házépítés munkájának irányítását, mert ilyesmiben nagy gyakorlata volt. Saját házukat Yorkban ő építette, amikor megházasodott. Martin is jöhetett volna velem, teheti fel bárki a kérdést, hiszen Martin helyettesi feladatot kapott. De Martinnak a telepen kellett maradnia, hiszen Espinoza kapitány beteg volt, és Vasökölék is szabadon jártak. Fickó és Móka, valamint néhány spanyol jelentette Martin fegyveres őrségét. A másik két kalóz, ugyancsak két spanyollal kiegészítve, hajóőrséget állt.
Elindulhattam.
Szép idő volt, sütött a nap, s még nyoma sem volt az esős évszaknak, amitől féltem. Mintha a természet ezzel akarta volna pótolni azt a sok veszteséget, ami a hurrikán idején és utána ért.
Ingujjban, vastag talpú cipőmben, fejemen szalmakalappal, kezemben furkósbottal, vállamon a madarammal vágtam neki az útnak.
Előbb felmentem a barlang feletti dombra, ami köves volt és sík, jól elláthattam róla az égtáj minden irányába, de főleg az alattunk levő házakra, az öbölre és a távolabbi öbölre, ahol a hajótörés ért.
Körülöttem kéken hullámzott a tenger. A régi időből tudom, ha ilyen színe van a tengernek, vele együtt az égnek, és ha könnyű felhőcskék szállnak az égen, akkor pompás időt várhatunk.
Dobogott a szívem az örömtől.
Itt álltam Szigetem egyik dombján, alattam az általam mesterségesen kialakított barlang bejárata, a kristálytiszta öböl, ahol nyugodt mozgással imbolygóit egyik oldaláról a másikra a Dolphin, háromárbocos hajónk. Leintettem Josiah unokaöcsémnek, aki visszaintett, és a zászlóval jelezte, hogy átérzi ünnepi hangulatomat
Néhány lépéssel mögöttem Juan és Hindu állt, akiknek megmondtam, hogy a pataktól, amikor már nem láthatnak meg a faluból, egyedül akarok menni. Ők majd megvárnak a patak gázlójánál, addig velem jönnek.
Különös és furcsa érzés volt, hogy birodalmamban, ami az enyém, amit én fedeztem fel, és ahol minden domb, nagy fa, öböl, patak, mezsgye, szikla vagy homokföveny régi ismerős, ott védenem kell magamat, valóságos testőrség áll mellettem.
Igaz, amott történt a vadak partraszállása, odébb a lázadó tengerészekkel való csata, tehát nem újdonság Szigetemen a fegyverrel való védekezés, mégis most úgy éreztem, hogy ünneprontás a fegyveres kíséret.
A dombról csábítólag intett felém a Látóhegy (néha dombnak is nevezem), valamint a dús lombú erdő teteje, aztán a völgy, ahol oly sokszor boldogan ballagtam fel nyári lakomhoz, és a vadászösvény, ami jól látszott. Ezen az ösvényen de sokat is jártam Péntekkel vagy nélküle, csupán első kutyámmal, amit Pollnak hívtam, mint ahogy így kereszteltem el első madaramat is.
Leintettem még egyszer Josiah unokaöcsémnek, valamint a telep Tanácsfájánál felfelé néző Martinnak, és megindultam a patakhoz.
Elballagtam a kertek mögött, ahol örömmel láttam a narancsfákat, citromfákat, de több kakaócserjét is. A kert mögött, a domb belső részén búzaföld volt. A kisarjadt búza várta az esős évszak jöttét, hogy november végére, december elejére már kalászt adjon az embereknek.
Végre a patakhoz értem. A Sziget két patakja közül ez volt az, amelyik valóságos folyóvá tudott duzzadni. Az erdőben születik, majd végighalad a Sziget középső és déli részén. Ez az a patak, ahol Péntek átúszott, amikor menekült kínzói elől.
A patak fái között papagájok rikácsoltak. Péntek felborzolta a tollat, kurrogott, és a fejét kapkodta.
Itt elváltam Hindutól és Juantól. Azt mondtam nekik, ha lövést hallanak, akkor jöjjenek felfelé az ösvényen. Előbb a nyári lakhoz megyek, onnan a tetőre. Majd leballagok a nyugati oldalon, átmegyek az ottani patakon, s végigjövök az erdő mentén, hogy visszatérjek pontosan ide, az ösvény szélére. Ebben maradtunk, aztán átvettem Hindutól a madarászpuskámat, és elindultam.
Néhány lépés után felsóhajtottam: végre egyedül vagyok, jóllehet Hindu is, Juan is rokonszenves, rendes ember volt.
Felfelé haladtam a patak mentén a meder szárazabb részén. Eszembe jutottak a gyerekeim. Bár nagyobbak volnának, itt lehetnének velem, és látnák apjuk birodalmát! Több teknősbéka süttette magát a patak fövényén. Tengeri teknősök, de mivel a patak vize itt sós, szeretik ezt a helyet.
Alig haladtam egy negyed mérföldet, s már arra gondoltam, hogy felmegyek az ösvényre, amikor szemembe ötlött egy fadarab.
Odaléptem, kihúztam a bokor alól, és íme, csodálkozásomra, előttem volt az a kereszt, amit annak idején a parton állítottam fel. Igen korhadt állapotban volt a kereszt, tábláján a vésett betűk elmosódtak, de azért kivettem az írást, mert én csináltam: "Itt jutottam partra, 1659. szeptember 30-án. R. C."
Megilletődve néztem a keresztet, ami kikorhadt a talajból, a dagály ide hozta, elakadt a bozótban, de azóta itt várt, hogy örömet szerezzen nekem.
Kitettem a part biztonságosabb részére, azzal az elhatározással, hogy magammal viszem majd Angliába, ottani kertemben felállítom, hogy ott emlékeztessen életem nagy eseményére.
Továbbhaladtam, felfelé az ösvényre.
Kis tisztásra értem.
Pihennem kellett. Levettem kalapomat, leheveredtem a szikkadt, mégis selymes fűre. Volt min gondolkoznom. Madaram ügyetlenül lépegetve keresgélt a fűben. Magokat talált ott, rágcsálta.
Itt kezdődött a völgy, ahol annyira szerettem tartózkodni. Egy időben azon törtem a fejemet, hogy ide, vagyis valamivel feljebb teszem át szállásomat, végül mégis a nyári lakot építettem fel, mert okosabbnak tartottam a tenger közelségét.
Pontosan ott, ahol letelepedtem, álltam először, és néztem vissza az öbölre. Még a kő is itt maradt, amire ráálltam, hogy jobban lássak a sok növény közül. Azóta megritkult a bozótos, kiöregedett, de a tisztás változatlan maradt.
Felálltam, továbbmentem.
Néhány száz lépés után megláttam a forrást, ami a másik patakba torkollik. Sokszor, nagyon sokszor oltottam szomjamat a forrás friss, enyhet adó vizében. Innen vittem az ivóvizet nyári lakomhoz, amit alig kőhajításra innen építettem fel.
Azóta a narancs- és citromfák még magasabbra nőttek. A felfelé haladó völgy ugyanolyan virágzó, pompás volt, mint a legutóbbi ittlétemkor.
Most is éreztem azt a titkos gyönyörűséget, amit a felfedezés idején. A világnak ez a pompás tája, szépséges növényeivel, lankáival, völgyével és a meredek domboldallal – az enyém. Megismétlem, amit akkor gondoltam: "Mindez az enyém, én vagyok az ura és királya ennek az érintetlen országnak, és hogy jogom van a birtokához, és hogy éppúgy örök tulajdonom, mint akármelyik főúrnak a maga birtoka Angliában…"
Itt fedeztem fel később az annyi örömet szerző szőlőtőkéket is.
A nyári lakból csak a kerítést találtam épségben, de azért néhol az is betöredezett. A sátrat elvitte valaki, a filagóriát, ahol kellemes volt esős időben üldögélni, ugyancsak szétbontották. De a hely megmaradt. Főleg a Sziget túlsó oldala felé pompás innen a kilátás.
A Látóhegy felső nyerge is közel van ide.
Leültem, nézelődtem, töprengtem. Végül most is úgy döntöttem, mint annak idején. Mégse itt épüljön fel a kormányzói lak. Nem lenne helyes a legfőbb személynek, vagyis helyettesének ily messze lakni a teleptől. Maradjon csak meg továbbra is ez a hely nyári laknak, ha Martin is úgy akarja.
Ahogy így nézelődtem, surrogás hallatszott, hangok, léptek, zörgés, neszezés.
Kiálltam a kapuba, mint annak idején, és vártam a közeledőket.
Tudtam, hogy kecskenyáj közeledik.
Nem tévedtem. Madaram riadtan csapkodott szárnyával, amikor meglátta a fekete-fehér tarka, mekegő, böfögő, hegyes szarvat viselő állatokat. Közel száz kecske lehetett a nyájban. Áradtak a bokrokból, a hatalmasra megnőtt fű sűrűjéből. Előtört két kutya is, az egyik Pangra emlékeztetett. Sakálszármazékok voltak, mint Dél-Amerikában a legtöbb kutyaféle. Dühösen csaholtak, de én örültem ennek, mert jó pásztorkutyák lehetnek.
Előkerült a pásztor.
Öregember volt, a spanyol csoport legöregebb tengerésze.
– Jó reggelt – mondta.
– Jó reggelt – mondtam én. – Látom, te vagy a pásztor.
– Én – mondta ő –, te meg a kormányzó vagy.
Meglepődtem.
– Tudod?
– Hallottam híredet már. Meg láttam a hajót. Innen nem látszik, de amonnan a tetőről igen.
– És honnan hallottad a híremet?
– Az a gyerek mondta, aki felhozza a napi ennivalót. Azt is hallottam, hogy vasra veretted Willt meg legkedvesebb cimboráját. Okosan tetted. Mit keresel itt?
Elmondtam a pásztornak, hogy bejárom a birodalmamat. Ő meg elmondta, hogy valamikor nem hitte volna, hogy kecskék között tölti öregségét.
– Azt hittem, hajó nélkül nem tudok majd élni. Most meg azt mondom, hogy kecskék nélkül nem tudok. Szeretem őket. Okos, hű állatok. Van közöttük nem egy, amelyik szólításomra hozzám jön.
Megkérdeztem tőle, hogy nem fél-e itt egyedül? Azt mondta, hogy nem. Még jó is, hogy errefelé kószál nyájával a nagy hegyen, mert ellát a tengerre, és észreveszi, ha indiánok közelednének a kenukon.
Az első csoportjukat is ő látta meg. Akkor rohant árkon, völgyön, erdőn át, hogy megvigye a hírt. Sikerült, s mielőtt partra tették volna a lábukat, visszaverték a támadást.
Kedvemre volt az öregember. Leheveredtünk a nyári lak fala mellé, ott beszélgettünk. Sok mindent megtudtam tőle, emberekről, életükről. Azt is megtudtam, hogy szeretik a kapitányt, akit a legbecsületesebb embernek tartanak a telep lakói.
– De az angoljaid gonoszak, kormányzó, igen gonosz emberek. Kötél az ilyen csirkefogók nyakára!
Elmondtam neki, hogy másnap ítélőszéket ülünk, módja lesz ott mindezt elmondani. Mindenki ítélőszék elé kerül, hogy – ha vannak – kitudódjanak az aljasságok.
Elbeszélgettünk. Mint minden ember, aki magányban tölti napjait, okos volt és értelmes. Aki egyedül él, annak sokat kell tudnia, különben nem képes meglenni egyedül. Mindezt magamról tudom. Amíg nem ismertem a magányt, alig értettem a világból valamit. Egyedüllétem kényszerített rá, hogy kinyissam a szememet, és mérlegelni tudjak mindent.
Végül elváltam a pásztortól. Ő lefelé haladt a pataknak, amerről jöttem. Mint mondta, dús és jóízű arra a füves. Én a tetőre tartottam kedvenc kilátómhoz, ahogyan sok százszor eltekintettem a távolba.
– Isten veled, kormányzó – mondta a pásztor –, okosan tetted, hogy eljöttél rendet csinálni. Nélküled nekünk nem ment
– Isten veled – búcsúztam én is. – Ezt a kutyádat nekem adhatnád. Megtennéd?
És rámutattam arra a sakálképűre, amelyik annyira emlékeztetett Pangra.
– Neked odaadnám, ha kéred. Másnak nem.
– Ha nem találok más kedvemre valót, elkérem ezt.
– Odaadom. No, isten áldjon, kormányzó. Csak szólj a kutya miatt.
Elcsörtetett a kecskenyáj. Jó szívvel néztem utánuk, s egy ideig figyeltem a derűs csörtetést, a gidák és az idősebb állatok mekegését, az apró paták toppantását. Eszembe jutott az első kecske, amit vadból szelídítettem és neveltem. Most már talán nincsen is vad a Szigeten. Elfelejtettem megkérdezni az öregembert.
Búcsút intettem régi tanyámnak, s megindultam északnak, felfelé, a Látóhegy oldalán. Sziklás, csúszós itt a talaj. De minden kő, minden bokor ismerős volt. A kövek a helyükön maradnak, a bokrok évek alatt sem nőnek sokat. Mintha csak tegnap jártam volna erre.
Kitárult az egész látóhatár, teljes terjedelmében a Sziget és tenger. Északnyugatnak néztem, hátha meglátom a keskeny csíkot, Dél-Amerika partját, és Trinidadot, de mint annyiszor, most sem sikerült. A meleg levegő és a tenger párája szürke gőzként ülte a látóhatárt.
Ne mosolyogjon senki, ha bevallom: elérzékenyültem.
A vándor igazában most tért vissza. Itt, annyi sok reményem, csalódásom tetthelyén, a Látóhegy tetején, elfogott az emlékezés meghatódása. Megcsuklott a térdem…, s mint a hajón, itt is térdre borultam, hogy hálát adjak Istenemnek, aki védett és elhozott ide.
Megint csak azt sajnáltam, hogy a gyerekeim nincsenek velem, de hát koruknál fogva nem is lehettek. Mindenesetre úgy végrendelkezem majd, hogy el kell jönniük, mind a két fiúnak legalábbis, bár ha a lánykám is vágyik majd erre, kötelessége, legyen a két fiúnak, hogy elhozza őt.
Ezért kivettem széles, csatos övemből a tőrömet, amit már előre bekentem faggyúval. Gödröt csináltam, kibéleltem kővel, de mielőtt a tőrt elhelyeztem volna, belevéstem a mai nap dátumát, 1694. augusztus 21. Amikor ez megtörtént, a tőrt betettem tokjába, azt körültekertem faggyús ronggyal, amit ugyancsak az iszákomban hoztam magammal. Mindezt elhelyeztem a gödörben. A gödröt pontosan a tető közepén, jól látható és el nem mozdítható kőszikla mellett ástam meg. – A gödör tetejére jelt tettem, azaz beástam egy fekete kődarabot, amit csak az avatott vehet észre. Tervem volt, hogy vagyonom egy részét, amit gyerekeim számára biztosítok, csak akkor vehetik át, ha előbb eljönnek ide, megvizsgálják az állapotokat, mint én is tettem, bejárják apjuk birodalmát, és kiássák a tőrt, amit felmutatnak majd a yorki seriffnek, mint örökségem végrehajtójának. Szívből hiszem, hogy addigra nem Snowless úr lesz York seriffje. A tőr hiteles leírását külön iratban fogom a seriff számára mellékelni. Örököseim csak annyit tudnak majd, hogy a tőrt hol találják meg, de hogy milyen a tőr, és milyen dátum van rávésve, azt már nem tudhatják meg. Ezzel elértem, hogy nagy kincsünket, a Szigetet nem herdálják el, és ha itt lesznek, megszeretik azt a földdarabot, amit az apjuk szerzett, szenvedések és örömök árán.
Hosszan elnéztem a helyet, ahol elástam a tőrt. Ugyan melyik fiam lesz az, aki elsőnek tárja fel ezt a helyet?
Utána megkönnyebbülve lélegeztem fel. Ennél okosabban nem cselekedhettem volna, hogy megismertethessem utódaimmal a Szigetet.
Gyönyörködve néztem körül a tájon.
Annyiszor álltam itt, hajót remélve a tengerről, segítséget, szabadulást. S íme, én jöttem hajóval!
Ott lent, a távolban, talán öt mérföld távolságban, látszott a Dolphin.
Megállapodtunk, ha ingemet meglengetem, a hajóról válaszolnak nekem.
Lehúztam az inget, de előbb Pénteket egy sziklára helyeztem.
Meglengettem az inget, mint a hajótöröttek szokták, székében fogva az alján.
Füst és villanás volt a felelet, majd dörgés.
Előbb az egyik, majd a másik ágyút sütötte el Josiah unokaöcsém. Utána a zászlóm le és fel kúszott az árbocon.
– Hurrá! – kiáltottam boldogan, hogy megérhettem ezt a pillanatot
Ekkor meglepődve láttam, hogy madaram a levegőbe emelkedik. Rikácsolva száll felfelé, mint a papagájok szokták. Elrepül, majd visszatér, újból elrepül, és újból visszatér. De már nem száll le a vállamra.
Mindent megértettem.
Hívja az erdő.
Kísérletet sem tettem, hogy visszaszólítsam. Ellentmondtam volna annak a jognak, amit emberrel és állattal szemben érzek. Tudom, gyermekeimtől szemrehányást kapok, ha Pénteket, kis kedvencüket nem viszem haza, de hát ő visszatért hazájába, szülőföldjére, és már tegnap láttam, hogy nagy figyelemmel lesi övéi dalát.
Itt, a Látóhegyen, érkezett el a pillanat, hogy madaram több évi együttlétünket befejezze.
Még néhányszor visszatért, mint aki nehezen válik meg szeretteitől, de végre erőt vett magán, és délnyugati irányba repült. Arra van az erdő, jól látni a hegyről a dús lombú koronák sűrűjét. Ott élnek tömegében Szigetem papagájai.
Amíg láttam, szemmel követtem az egyre kisebbedő madarat.
Ezután letelepedtem elásott tőröm szikláján, puskámat magam mellé tettem, és elővéve iszákomat, hozzáláttam a falatozáshoz.
Igen hosszú idő után újból egyedül fogyasztottam el étkemet. Közben gyönyörködtem a tájban, aminél szebbet nehezen tudok elképzelni. Kék tenger övezi a lábam alatt zöldellő Szigetet A hegyoldal néhol kopár, néhol bozótos, lejjebb fás. Völgyek és kisebb dombok ékesítik földi ékszeremet. Az öblökben fehéres turzással törnek meg a hullámok. A tetőről láttam a Tanácsfa tetejét, de magát a telepet nem. Azt már elborítják a fák koronái.
Nagyon nagy jó érzéssel hevertem itt. Kedvem lett volna napokig nem elmozdulni, annyira örültem a viszontlátásnak, s annak a látványnak, ami újból elém tárult, s amire sokat gondoltam. De hát a gondolat soha nem azonos a valósággal. A gondolatban a részletek hiányoznak, holott azok a legszebbek.
Valamikor a szikla mellé póznát tűztem. A pózna végébe szénacsomót, hogy ha hajót látok, meggyújtom, ha netán este bukkan fel a hajó. Soha erre nem került sor. A pózna kidőlt, itt hevert. Majd megmondom Martinnak, hogy árbocrudat tétessen ide, hogy ha hajó vetődik erre, kedvet kapjon a kikötésre.
A magány addig jó, amíg egyedül vagy kevésmagával él ilyen helyen az ember. De ahol sokan tartózkodnak, ott kell, hogy az élet nagyobb áramlásban induljon meg. El is határoztam, hogy
Brazíliába érve, megállapodást kötök ottani kereskedőkkel, hogy árut visznek el a Szigetről, és árut hoznak ide. Évente egy-egy hajó nagy könnyebbséget jelent majd népem életében…
Így ábrándoztam, elmélkedtem a Látó-hegyen, mintegy uralkodva Szigetem és a környező tenger felett. Talán két órát is eltöltöttem a hegytetőn. Boldog két óra volt.
De tudtam, hogy hazáig, vagyis  hajómig még nagy utat kell tennem, az este pedig közeledik, hiszen délután volt, mire meggyőztem magamat, hogy indulni kell.
Felvettem a puskámat, az iszákot, még egy pillantást vetettem a tájra, s megindultam lefelé, de nem délkeletnek, amerről jöttem, hanem nyugatnak, majd később délnyugatnak, a másik patak völgyének, ahol a Halász-öböl található, és valamivel távolabb az erdő.
Fütyörészve ballagtam, vidáman, hogy megértem ezt a napot. Valóban megelégedett lehettem, hogy idős korom ellenére frissnek, fiatalosnak éreztem magamat. Valamikor, vagy harminc éve ugyanígy fütyörésztem ezen az úton, megelégedetten s boldogan.
Most is az voltam.
Téptem néhány szál virágot is, a kalapom mellé tűztem.
Amikor leértem a Halász-öbölbe, lemostam a lábamat, arcomat, karomat hűs, tiszta vizében. Néhány csigát is felvettem, mert különleges csigák és kagylók ezek, amit várva várnak a gyermekeim. Így felszerelve, tovább folytattam utamat. Megnéztem, majd megvizsgáltam a hálókat, amiket igen jól készítettek el a mestereik. Ebbe az öbölbe kanyarodtunk be elsőnek, amikor a Szigethez értünk.
Átmentem a patakon, amit könnyen megtehettem. Apály volt, és alig valami víz a patakban, az is a dagály maradványa. Néhány teknősbéka pislogott felém, egy közülük fújt, mint a pulyka, ha megmérgesedik. Ezen jót nevettem. Az általam járt és készített erdei ösvény szélesebb lett, hiszen többen használták, ha a telepről halászni indultak. Hűs, enyhet adó fák borultak az ösvényre. Könnyedén, a régen megszokott vadászjárással mentem, nehogy felverjem a part és az erdő csendjét.
Egyszerre csak felneszeltem. Éreztem, hogy valaki követ. Figyeltem, s még halkabbra fogtam léptemet.
Igen, követtek!
Különösebb okom nem volt a megrettenésre, de ha valaki valakit követ, abban jó szándék csak ritkán található, ezért elhatároztam, hogy meglepem követőmet.
Közömbösen dúdoltam, közben féloldalt tartva fejemet, hátra figyeltem. Tudtam, hogy nem messze élesen kanyarodik az ösvény. Oda igyekeztem.
Ott meglephetem követőmet. Így is tettem.
A kanyar után félreálltam, mímeltem, hogy lépegetek, és hogy távolodom is. Puskámat magam elé tartva vártam.
Nem kellett sokáig várnom.
Előbb megláttam követőm árnyékát, azután magát az embert. Indián volt, láttam már a telepen, Will Atkinsék csoportjában.
Zömök, széles vállú ember volt, haja a nyakára lógott, ágyékkendőn kívül nem viselt mást. Mindössze kagylósor ékesítette a nyakát, középen egy nagyobb kagylóval, amiben a rossz szellemektől védő tabu volt.
Balta volt nála, más semmi sem.
Rákiáltottam:
– Állj!
Annyira meglepődött, mert nem hitte, hogy észreveszem zajtalan lépteit, hogy valósággal reszketni kezdett a rémülettől.
Megdöbbenve rám meredt, mintha szellemet látott volna.
– Dobd le a baltát – szóltam, még mindig ráfogva a fegyvert.
Eldobta.
Tudtam, hogy érti a keveréknyelvet, hiszen a telephez tartozott, tehát megkérdeztem:
– Mi a neved?
Előbb tátogott néhányat, majd kinyögte:
– Lenni Üstkondér.
Mondtam, hogy szép neve van. Majd megkérdeztem, miért követett. Azt felelte, hogy állatnak hitt, mert nem látott, csak az ágak recsegését hallotta. Mire azt mondtam: ebből semmi sem igaz, az állat nem énekel, s nemcsak az ágak recsegtek, de a lábbelim is kopogott. Ha én meghallottam az ő lépteit, mennyivel inkább ő az enyémet.
– Ki küldött utánam? Ha nem mondod meg, itt lőlek le. Ha elszaladnál, akkor is megtalállak. Lelőnek a tengerészeim. Felelj!
Letérdelt, hogy ne bántsam, ne lőjem le. Mondtam, nem lövöm, de feleljen.
– Ki küldött, és honnan követtél?
Végre kivallotta, hogy Vasököl küldte, s már a tető óta követett.
– Azt mondta Vasököl, hogy öljél meg?
Az indián bólintott.
– Juant és Hindut nem láttad?
Azt válaszolta, hogy látta, de messzire elkerült a pataknál, s már el is vesztette a nyomomat, amikor végre felfedezett, hogy megyek lefelé a dombról.
– Hol akartál megölni? Az erdőre mutatott.
– Ezzel a baltával?
Felemeltem. Előttünk hevert. Üstkondér bevallotta, hogy igen, a baltával akart megölni. Mindezt oly nyugodtan mondta, ahogy az ilyesmi a mi világunkban elképzelhetetlen. A brazíliai és a karib indián az életét félti, de más ember életét semmibe veszi. Megölni egy embert annyi, mint letépni a fűszálat.
Nem tudtam haragudni a nyomorultra. Azt mondtam neki, menjen előttem, egyenesen a telep felé. Ha szökni próbál vagy letérni, lelövöm. Ettől meghunyászkodott így romlott el az erdei sétám, amire készültem, amire vágytam. Alig tudtam most már megfigyelni egy-egy ismerős fát, helyet, tisztást, a patak rejtekét. Az indiánt néztem, aki előttem haladt. Nem is kísérelte meg a szökést. Úgy vette, hogy most az parancsol neki, akit meg akart ölni. Azelőtt Vasököl parancsolt.
Amikor közel értem a telephez, és kiléphettem a sűrűből, nagyjából ott, ahol előzőleg felfelé indultam a Látóhegyre, már sötétedett.
Éleset füttyentettem.
Juan válaszolt
– Hé, Juan, gyertek! Madarat fogtam!
Amikor előbukkant Juan és Hindu, nagy volt a meglepetés, hogy szigeti társukra tartom a fegyvert, aki előttem lépked.
Elmondtam a történteket, amin Juan éppen úgy, mint Hindu meglepődött. Hindu értelmesebb, okosabb volt honfitársainál, megértette az öles borzalmasságát. Hozzá még olyan embert megölni, akinek vendégszeretetét élvezzük, aki otthont ad a birtokán.
– Mit tegyünk vele? – mutatott Juan Üstkondérra. – Olyan ez, mint a kutya, azt se tudja, miért akart harapni.
Igazat adtam Juannak. Üstkondért megkötöztük. Holnapig így marad, majd Juan elhelyezi valahol, ahol nem lesz módja beszélni. Vasöklöt pedig magam fogom le, azonnal, ha beérünk a telepre.
Minden megint az elgondolásom szerint történt.
Martin jött elém, de már fáklyákat kellett gyújtani, oly gyorsan sötétedett.
Biztonság kedvéért a hajóról lehívattam Fickót és Mókát, hogy Martinnal együtt nyugodtabban léphessünk be a púpos Smith házába. Az emberek úgy tudták, hogy ott isznak a "hajótöröttek", talán éppen annak az örömére, hogy rövidesen nincsen az élők között a Sziget kormányzója.
Én vittem meg a hírt, hogy életben vagyok.
Egyszerűen berúgtam az ajtót, mintha kocsmába léptem volna. Martin betartotta a lámpást. Móka és Fickó ugrásra készen mögöttem haladt, de belépve, mindjárt elfoglalták helyüket Vasököl mellett.
A ház padozatán ültek a zsiványok, ittak, nevetgéltek, daloltak. Valóban vidám volt a hangulatuk. Én elrontottam.
– Érted jöttem, Vasököl – léptem be nevetve. – Will Atkins vár!
Ha láttátok volna a meglepetést.
Mindnyájan felugrottak. Tehát mindnyájan tudtak a gonosz tervről. Tom Smith szünet nélkül dörzsölgette a szemét, mint aki nem lát vagy nem hisz a látványban.
– Igen, igen, Vasököl, hallom, hogy ez a neved, tehát, Vasököl, felszólítalak, kövesd eme két derék embert, hogy Will Atkins örömére szolgáljál.
Ezzel intettem. Nem mozdult
Fickó és Móka közrefogták. Elkapták a könyökénél, karját hátrarántották, s az óriás térdre esett.
– Mondom, igyekezzél, mert ha késlekedsz, így jársz – mondtam én. – De ha nem indulsz, nagyobb bajod is lehet. Az én embereim többet tudnak a zsiványságból, mint ti, megnyugtatlak benneteket. Tehát – engedelmeskedni!
Mivel megjegyzésem igen tetszett kalózaimnak, hogy bizonyságot tegyenek szavaim hitelességéről, egyszerűen megfordították az óriást, mint egy búzás zsákot, és a földre vágták. Nagyot nyekkent, nem mozdult.
– Mindjárt magához tér – mondta Móka, és elkezdte csavarni az orrát.
Valóban magához tért. Felült, ösztökélésre felállt, és olyan lett, mint a kezes bárány. Nem szóltam többet a meglepett és elképedt csibészekhez, kiléptem a házból.
Égett a tűz a Tanácsfa alatt. Égtek a fáklyák, a partra hozott lámpások. Szokás szerint percek alatt beköszöntött az este.
Intézkedtem, hogy Vasöklöt a hajóra vigyék, a többi mellé, úgy hogy beszélni ne tudjanak, de lássák egymást. Én még betértem Espinoza kapitány házába, hogy beszámoljak utamról és a történtekről a kapitánynak, valamint, hogy megtudjam, mint van egészsége.
Így telt el második napom a Szigeten.
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Előkészületek a kirakodásra. Összeül az ítélőszék.
Nevet adunk Szigetünknek, és megörökítjük az ünnepséget


Még sötét volt, amikor Josiah unokaöcsém bezörgetett kabinomba.
– Bácsikám, pihen vagy látni akarja a rakodást?
Én pihenek? Majdhogy kikértem magamnak unokaöcsém megjegyzését, de tudva, hogy szándékai velem szemben nem lehetnek célzatosak, azt mondtam: a hajó minden munkájából kiveszem a részemet. Mivel ő, mint kapitány, úgy intézkedett, hogy a Szigetre hozott árut és értékeket ki kell rakni, kételkedni nem lehetett. A kapitánynak tudnia kell, mit bír a hajó, milyen intézkedésre van szükség, hogy biztonságosan haladjanak a dolgok. Josiah kiszámította, hogy Brazíliáig mekkora utat kell megtenni a hajónak, és sajnos, az derült ki, hogy az árbocok a jelenlegi kötélzettel nem bírnák el a további megterhelést, a palánkok merevítőivel is baj történt. Mindezt ki kell javítani, de csak akkor, ha a Dolphin megszabadul attól a tehertől, amit a Szigetre hoztunk. Ezért döntött Josiah a gyors kirakodás mellett, ami azt jelentette, hogy erre a napra sok feladat jut. A kirakodás és az ítélőszék összehívása, kormányzói munkám első, valóban nagy tette, elintézésre várt.
S hogy minden megvalósuljon, előbb a kirakodással kellett végezni, majd az ítélőszék összehívására kerülhetett a sor.
A kirakodásnál a Sziget minden épkézláb, munkabíró embere részt vett, még Tom Smith és a négy főről háromra csökkent hajótöröttek is. Az indiánok kivétel nélkül, még Üstkondér is, akit szabadlábon hagytam, ismerve – mint arról már szóltam – a bennszülöttek különös, a miénktől távoli felfogását életről-halálról.
Természetesen Espinoza kapitánynak nem engedtük meg, hogy dolgozzék, de mivel járni valamelyest tudott, széken vagy lócán ülve ellenőrizhette, mi mindent visznek a partra és adnak át a szigeti közösség tulajdonába. Úgy döntöttünk ugyanis, hogy a földmunkához szükséges eszközöket, építőanyagokat, élelmiszereket, egy teljes vízlapátoló berendezést, ami majd a patakból lesz hivatva szükséges időkre a vizet hatalmas hordókba begyűjteni, meg mindenféle más fontos holmit, nem egy-egy embernek adunk át, hanem a telep gondnokának, aki majd munka szerint szétosztja a szerszámokat, hogy a munka végeztével azok visszakerüljenek hozzá, és az élelmiszereket meg más javakat, értelem s ok szerint.
A rakodás még sötétben kezdődött, szerencsére igen jó időben, gyenge hullámmozgás közben. Mivel Will Atkinsék abba a fenékraktárba voltak bezárva, ahol a Szigetnek szánt árut elhelyeztük, a három embert – jól megkötözve – az én kabinomba zárták.
Sajnos, a parthoz a fövény és az alacsony turzás-gát miatt nem tudtunk odaállni minden tárgyat csónakon vagy kenun vittünk a szárazföldre.
Josiah unokaöcsémmel még Trinidadon készítettünk egy emelőt, mely a hajó oldalvédjéről, akár a kútgém, leengedte a legnehezebb vasdarabot vagy szögekkel telt zsákot a csónakokba. Örültünk, hogy gondoltunk erre, mert az emelő megkönnyebbítette munkánkat.
Én a hajón jegyeztem fel, mi mindent tettünk csónakba, és milyen értékben. A parton ugyanezt a munkát Espinoza kapitány végezte, kivéve az értékelést. A rakodás végén pontosan egyezett a két kimutatás.
Nehéz munka volt, nem lehet eltagadni. Amikor kivilágosodott, felébredtek kunyhóikban a gyerekek is, akik ugyancsak kivették részüket a munkából. Lelkesen, vidáman dolgoztak, annál is inkább, mert a legügyesebb lányoknak gyöngyfüzért s képecskéket ígértem, a fiúknak kést és igazi húrt az íj készítéséhez. Hoztunk még rongybabákat is, amilyeneket a londoni vásáron lehet kapni, és játékmuskétákat, a mi yorki fegyverművesünk műhelyéből. A jutalmazásra és ajándékozásra akkor került sor, amikor befejeztük nagy és felelősségteljes munkánkat.
Espinoza kapitány s vele a többi spanyol nem szűnt meg hálálkodni, hogy mennyire nem vártak senkitől ekkora segítséget. Többet termelhetnek majd, s vidámabban is, házaikat erősebbre, viharállóbbra építhetik. Mindenekfelett a vízlapátoló berendezésnek örültek, mert sok gondjuk volt már egy-egy aszályos évben, amikor mind a két patak kiszáradt, s csak nagy nehézség árán sikerült az emberek, állatok szomját oltani.
A leszállított és darabonként átadott, leltárba vett holmik értéke nagy volt, mondanom se kell, de úgy egyeztünk meg, hogy mindezért és a továbbiakért évről évre fizetség jár, megfelelő arányban, amit Martin vesz át, és a Brazíliából jövő hajóval nekem vagy örököseimnek elküld. Brazíliai birtokomat annak idején 33 000 piaszterért adtam el, valójában áron alul, mert megért ötvenezret is, de aki távol van, örüljön az ilyen vételárnak is. Szigetem ennél többet, jóval többet ért. Közös megegyezéssel százezer piaszterre állapítottuk meg az érték összegét. Mivel még nem mértük meg a hasznos területek nagyságát a szokásos hektárakban, csak hozzávetőleges haszonértéket számoltunk, beleértve a hozott javak költségtérítését is. Ez a költségtérítés is alacsonynak volt mondható, mert kiadásaim javát a hajó raktárának Brazíliában való értékesítésével igyekeztünk pótolni. Spanyoljaim miatt piaszterrel számoltunk, de az összeget átértékeltük portugál aranyra, majd angol fontra, és végül indiánjaink miatt – dohányrudakra is. Az utóbbi adta a legnagyobb munkát, de nem térhettünk el attól, hogy a telep indiánjai ne tudják, mekkora az az összeg, amit a Sziget tulajdonosa évről évre kér. Végül is mindent egybevetve az első öt évben évi 900 fontot, a második öt évben már évi 1100 fontot küldenek nekem vagy utódaimnak a Sziget bérlői. Mindebben akkor egyeztünk meg, amikor a telep minden embere, végezve a rakodással, egy hatalmas fészer elkészítéséhez fogott hozzá. Mivel a fészer csak másnapra készülhetett el, a kormányzói lak pedig utána, a hajóról kiszállított értékeket ponyvákkal és vitorlákkal takartuk le, hogy délidő után megkezdhessük a tárgyalást
Az ítélőszék a Tanácsfa alatt ült össze.
Előbb azokat vettük sorra, akik becsületes polgárai voltak ugyan gyarmatomnak, de mégis az ítélőszék elé kellett állniuk.
Megbeszélésünk értelmében, aki az ítélőszék elé állt, meghajolt, köszönt, s ha kellett, válaszolt a kérdésekre. De ezt is mellőztük, ha a szavazóbírák ujjfelmutatással jelezték, hogy az előttünk álló személlyel kapcsolatban semmi észrevételük nincsen.
Az ítélőszék minden egyes tagja egyben szavazóbíró is volt: Robinson Crusoe kormányzó, Espinoza kapitány, Emilio Picas kecskepásztor, Juan Mamilla hadnagy és természetesen Martin mint alkormányzó. Összesen tehát öten, de vitás esetben a hallgatóságból egy idősebb polgárt lehetett szavazónak behívni.
Azt az egy spanyolt, aki cimborált Will Atkinsékkal, dorgálásra ítéltük, és arra, hogy naponta – a munkálatok befejezéséig – három órán át ásni köteles a vízlapátoló szerkezet alapozásánál, vagy a hordótartó állványon dolgozni az ács segítségére. A spanyol az ítéletben megnyugodott. A többi spanyol után az indiánokra került sor, arra az ötre, akik Atkinsékkal cimboráltak. Javaslatomra ők is napi kényszermunkára ítéltettek, ugyanúgy, mint a spanyol. Ez várt Üstkondérra is, aki az életemre tört volna. Mivel Üstkondér főbenjáró bűnt követett el, hiszen Szigetemen nem az indián szokások a mérvadók, hanem az európaiak, az ítélet napi öt óra kényszermunkát szavaz meg, kiemelve, hogy tette fejvesztést követelne. Erre sor kerül akkor, ha más nagyobb vétket elkövetne bármikor is.
Amikor az indiánokkal végeztünk, pihenőt tartottunk.
Beszélgettünk, tárgyaltunk a különböző teendőkről. Komoly raktárt is kell létesítenünk, mert a barlang nem alkalmas nagyobb élelmiszertömeg megőrzésére. Kikötőhídra is szükség lesz, ha évente jön a brazíliai postahajó vagy rendes kereskedőhajó. A patakban haltárolót kellene csinálni, amire igen nagy a szükség. Nehezebb időre, amikor megszűnik a haljárás a Sziget körül, így biztosíthatják az állandó haleleséget. Felmerült egy templom építésének terve is. Espinoza kapitány javasolta. Mire én azt mondtam: amíg ennyiféle ember él a szigeten, templomra nincsen szükség. Úgy kell tenni, mintha hajón lennénk: minden héten egyszer összehívni a lakosságot, s Espinoza kapitány tartson imaórát. Ellenben sokkal fontosabb, mondtam én, hogy végre kialakuljon egy állami vagy városi rendszer. Martin kormányzóhelyettes nem lehet mindennek a keresztülvivője, megoldója. Szükség van egy főbíróra, egy értékgondnokra, aki a raktárt és a közösség vagyonát kezeli, egy orvosra, egy gazdasági irányítóra, amolyan tiszttartóra, egy főhalászra, aki a halászatot vezeti, és egy kikötőmesterre. Ugyanakkor fontos, mondtam én nagy helyeslés közben, hogy minden fegyverfogható, becsületes, megbízható férfi, legyen az fehér vagy indián, köteles katonai szolgálatra. A szolgálat feje a hadnagy, aki a védekezés és támadás módjait tanítja. És kidolgozza a Sziget védelmét.
Ott helyben mindjárt döntöttünk, hogy a főbíró nem lehet más, mint Espinoza kapitány, a hadnagy pedig feltétlenül Juan marad, mivel katonás természetű és bátor, helyén van a szíve. A többi tisztségről majd később határozunk, vagy távollétemben, Martin segítségével, mert az ilyesmit elsietni nem lehet.
Ezután újból leültünk a Tanácsfa alá. Középen én egy hosszú lócán, mellettem jobbról Espinoza és Juan, balról Martin és a kecskepásztor.
Kalózaim meghozták a Will Atkins, a Willy Fry és a Vasököl nevű csibészeket. Intézkedésünkre hozzájuk csatlakozott Töm Smith és az a három "hajótörött", aki nem sokkal volt különb a fővádlottaknál. Elénk álltak, sorban, mint a katonák. Feltettem a kérdéseket
– Neved?
– Will Atkins.
– Foglalkozásod?
– Tengerész.
– A tiéd?
– Willy Fry.
– Foglalkozásod?
– Tengerész.
– A tiéd?
– Vasököl.
– A rendes nevedet kértem. Nem hinném, hogy ezzel születtél. Az óriás hallgatott.
Végül kinyögte.
– Nem tudom a rendes nevemet. Esküszöm, uram, hogy nem tudom. Azt se tudom, kik voltak a szüleim. Talán herceg vagy gróf az apám, és kitettek lelencnek. Kikötőcsavargó voltam, uram, ennyit mondhatok. Hívtak Fene Jacknek, Hosszú Janinak, Dühös Bikának, itt Vasökölnek. Esküszöm, uram.
Intettem, hogy álljon félre. Smithre mutattam.
– Neved?
– Tom Smith.
– Foglalkozásod?
– Tengerész.
Majd Vasököl három társa következett. Megmondták a nevüket és azt is, hogy tengerészek. Ezzel a kihallgatás első része véget ért. Will Atkinst, Willy Fryt, Vasökölt jobb oldalra állítottuk. A többiek oda ültek, ahová akartak.
– Will Atkins, állj elő!
Az ítélőszék elé lépett az az ember, aki annyi baj forrása volt a Szigeten. Felidéztem a múltjából, mint került ő és Fry, valamint Smith a Szigetre. Elmondtam a lázadás történetét, kegyetlen bánásmódjukat a kapitánnyal, több társukkal, végül azt, hogyan vertük le a lázadást az általam és Péntek által megmentett kapitánnyal, valamint egynéhány tengerésszel. Elmondtam, hogy Will Atkins, mint azt szigeti életem naplójában bárki olvashatja, volt az első ember, aki lefogta a kapitányt, kegyetlenül bánt vele, összekötözte, sértegette. Mindezért vitorlarúd vagy kötél járt volna. Kétségbeesve könyörgött az életéért. Könyörgött, hogy a Szigeten maradhasson, mert ha visszatér Angliába ott bitó várja. Hálás volt, hogy megkegyelmeztünk neki és két társának, Fry és Smith matrózoknak. Megfogadták, hogy tisztességes életet élnek.
– Így van, Will Atkins?
A gazember nem szólt, csak bólintott, hogy így.
– Hát akkor miért folytattad aljasságaidat? Kérem don Espinoza kapitányt, mondja el, mi minden történt távollétemben a Szigeten, egészen addig, amíg megérkeztem.
Espinoza kapitány megismételte mindazt, amit már elmondott nekem, és amit az előzőkben leírtam.
Amikor befejezte, megkérdeztem a szavazóbíráktól, van-e kérdésük a vádlotthoz.
– Nincsen, nem ismerem, de bűnösnek tartom – mondta elsőnek Martin alkormányzó.
A kecskepásztor felállt, és szenvedélyes hangon így kiáltott:
– Pusztuljanak közülünk az ilyenféle fickók! Nincs semmi keresnivalójuk itt. Kötelet a nyakukra, és be velük a tengerbe! Kérdésem nincsen, de annál inkább vádolom őt és társait, hogy megmételyezték békés életünket! Dobjátok őket a tengerbe!
Juan ezt mondta:
– Gonosz emberek ezek, kormányzó úr. Való, hogy mi békességben akartunk élni. Ők bajt és félelmet okoztak köztünk. Attól kezdve volt ez így, hogy megérkeztek Vasökölék. Megerősödtek, és rabszolgákká akartak minket tenni. Esküszöm a Madonnára, hogy így igaz! Ámen. Will Atkins szenvedélyesen közbekiáltott:
– Nem ítélhettek el minket! Minket az angol bíróság ítélhet el!
Mindnyájan elmosolyodtunk. Leintettem a csirkefogót:
– Will Atkins, ne légy még nevetségesebb. Te milyen jogon ítélted el Espinoza kapitányt, milyen jogon határoztad meg, hogy a spanyolok is, az indiánok is kötelesek nektek részt adni a termésből? Bolond beszéd, hogy nincsen jogunk feletted és társaid felett ítélni. Van! A hajókon a kapitány a bíró, és ha úgy érzi, összehívja a hajótanácsot. Ez a Sziget egyben hajó is, s én vagyok rajta a kapitány. De kormányzó is vagyok… ne fecséreld az időt fecsegéseddel! Az angol bíróság már régen kötélre ítélt volna mindnyájatokat. Okosabb, ha befogod a szádat, és hallgatsz a jogosságról. Most elkülönítjük ügyeteket egymástól, ítéletre akkor kerül sor, ha Vasököllel végeztünk. Állj félre, Will Atkins, és te is, Fry. Te meg, Vasököl, lépj előre!
Az óriás megjuhászkodva állt az ítélőszék de. Időnként óvatosan pislogott Fickóra és Mókára, mint aki igen tart tőlük. Megjuhászodva, mosolyogva nézett rám:
– Uram, kérdezz bármit, becsülettel felelek. Feltettem a kérdést:
– Még mindig azt állítjátok, hogy hajótöröttként kerültetek a Szigetre, vagy hajlandó vagy bevallani az igazat, hogy nem így van?
Vasököl megvakarta feje búbját. Húzogatta a vállát, hunyorgott. Végül kibökte:
– Tudod, kormányzó úr, az úgy van, hogy akit kitesznek egy hajóról a csónakba, és a csónakot a sorsára bízzák, az hajótörött. Mi annak tartottuk magunkat.
– Ti igen, de mások nem – mondtam én. – Hajótolvajok vagytok, raktárak dézsmálói, kisebb hajók kifosztói, becsületes tengerészek gyilkosai
Vasököl széttárta a karját:
– Soha! Soha nem voltam gyilkos. Eszembe se jutott más ember életére törni! Azt elismerem, hogy loptam, hogy a társaim is loptak. Ha tellett, hajót is. De nem gyilkoltunk! Nem, soha!
Erre odaszólítottam Üstkondért, az indiánt.
– Ismered ezt az indiánt?
Vasököl a száját harapdálta. Végül kinyögte.
– Ismerem hát. Mindenkit ismerek.
– Miért küldted utánam? A nyomomban járt, balta volt nála. Vasököl nevetni kezdett.
– Miért küldtem volna?
Megkérdeztem Üstkondért:
– Utánam küldött ez az ember, vagy sem?
Az indián kertelés nélkül felelt:
– Vasököl küldeni utánad. Küldeni, hogy megöljelek.
– Hallod, mit mond ez az ember?
– Hazudik, kormányzó úr! Esküszöm, hogy hazudik! Isten szent nevére mondom!
Erre elmondtam az ítélőszék előtt, mint mentem le a Látóhegyről, mint kanyarodtam be az erdőbe, és mint vettem észre, hogy követnek. Üstkondér követett, aki ott helyben bevallotta, Vasököl küldte utánam, hogy megöljön. Itt a balta is, amit előbb eldobtam, de mégis megkerestem, mert jeleket láttam benne. Nem tévedtem.
– Nézzétek.
Ezzel elővettem a baltát, amit eddig iszákomban tartottam. Felmutattam.
– Megismered, Vasököl? Az óriás vállat vont.
– Még egyszer kérdem, megismered?
Erre azt mondta, hogy megismeri, de ez nem jelent semmit, mert az indián ellophatta tőle.
– Üstkondér mondani igazat – morgott az indián.
– A balta a tiéd, Vasököl. Benne van a jeled, magad vésted bele. De ha ez sem elég, jöjjenek ide a társaid, valamint Tom Smith is.
Felsorakoztak. A három "hajótörött" és a púpos tengerész.
– Ti mit mondtok, halljam.
A kecskepásztor felemelte a kezét:
– Tiltakozom! Miért mondaná a kormányzó, hogy Üstkondér utána lopakodott, le akarta ütni, ha nem így van? Miért mondaná a kormányzó, hogy Üstkondér Vasököl parancsára cselekedett? Tudjuk, hogy Üstkondér éppen Vasököl szolgája, de azt is tudjuk, hogy ez a balta valóban Vasököl baltája. Nem kell tovább kihallgatni senkit, kötelet a gyilkos nyakára!
Espinoza kapitány ugyanezt mondta, Juan is. Üstkondér rabja Vasökölnek, de nem hazudik. Az indiánok nem hazudnak, tette hozzá Juan.
Én és Martin ragaszkodtunk a további kihallgatáshoz. Aki tagad, arra rábizonyítják a bűnt.
– Hallottátok – fordultam az előttünk állókhoz –, mivel vádolom Vasökölt? És mivel vádolja őt Üstkondér, ezt is hallottátok. Nos, ki meri tagadni közületek, hogy tudtatok Vasököl tervéről, és amikor rátok csaptunk, azt vártátok, hogy Üstkondér visszatér a jó hírrel: megölte a Sziget kormányzóját! Nos, kezdjük sorjában, ki tagad, és ki meri megmondani az igazat! Előbb téged kérdezlek, Tom Smith, felelj.
A púpos komoran felelte:
– Nem tudok róla.
– De azt tudod, hogy Üstkondér Vasököl embere, és azt is tudod, hogy a balta Vasökölé?
Tom "Smith bólintott:
– Tudom.
Rámutattam a mellette állóra, egy javakorban levő, elkeseredett képű emberre, akinél észrevettem, hogy beszélni akar.
– Szólni akarsz?
Ez az ember már feltűnt nekem. Amolyan csendes, magába forduló fajta volt. Ezekből lesznek a legjobb kovácsok, kőmívesek, asztalos mesteremberek. De ha elcsúsznak az élet útján, komor, életük célját elvesztett senkikké válnak. Jack Filkornnak nevezte magát, most már tudom.
Egészen az asztal elé lépett. Komoran leszegte a fejét, és azt mondta:
– Megelégeltem a sok hazudozást. Elegem van belőle. Megbántam én százszor, de ezerszer is, hogy hagytam magamat, és beálltam Vasököl bandájába. Nem tehettem mást, vele fújtam a dudát, mert így került a sorom. Loptam, raboltam, bűnt bűnre halmoztam. De ha van még mód a becsületes életre, szánom amit tettem, és szeretnék már rendes ember módjára élni. Ítéljetek el, de utána hagyjatok dolgozni.
Ezzel Filkorn ránézett Vasökölre.
– Üstkondér igazat mondott. A balta a tied, te adtad át Üstkondérnak, hogy ölje meg a kormányzót, mert akkor a zűrzavarban kiszabadíthatjuk társainkat! így történt, bevallottam, és aki tagadja, az hazudik.
Jack Filkorn lehajtott fejjel állt.
Will Atkins, Fry, Tom Smith, Vasököl, a másik két "hajótörött" megdöbbenve nézett egymásra. Vasököl felkacagott.
– Mindig bolondnak tartottunk, Jack. Bolond is vagy. Sok pálmabort ittál. Hahaha!
– Nem ittam az este óta egy cseppet sem!
– Ittál, idáig érzem a bűzödet – üvöltötte Vasököl.
Az asztalra csaptam.
– Csönd legyen. Jack Filkorn, felelj a következő kérdésemre: kivétel nélkül mindenki tudott Vasököl tervéről és Üstkondérnak adott parancsáról?
– Ha én tudtam, a többi is tudott. Mindenki tudott róla. Smithre és a társaira tekintettem, majd Mókára és Fickóra.
– Hallottátok, mit mondott ez az ember! Ezzel végeztünk is. Állítsátok félre Will Atkinst és mindegyik gazembert, egyik sem szólhat a másikhoz, így lesz, Móka?
– Így lesz, uram, biztosíthatlak.
Szóltam Espinoza kapitánynak és az ítélőszék tagjainak, kérve őket, hogy menjünk a kapitány házába, megtanakodni az ítéletet. Így is tettünk.
A kecskepásztor azt követelte, hogy a három legfőbb bűnöst akasszuk fel, a többit botozzuk meg, kivéve Filkornt, aki önként mutatott jó szándékot. A botozást kövesse a több éves kényszermunka, ami Filkornra is vonatkozzon. Ezt javasolta a kecskepásztor, azzal a kikötéssel, hogy Tom Smith ne huszonöt, de ötven botot kapjon, ami már közel járt a halálos ítélethez. Az igazságnak tartozom, ha megmondom: a kecskepásztor javaslata megfelelt a londoni és más angliai királyi bírák szokásos ítéletének. Köztudomású, hogy London város bírái mostanában az egyszerű piaci lopást is vesszőzéssel és utána pellengérrel büntetik. A hatóság elleni merényletet kötéllel és halálra vesszőzéssel torolják meg az ítéletvégrehajtó legények.
A kecskepásztor tehát a szokásos büntetést kérte.
Juan egyes módozatokban enyhébb büntetést javasolt. Szerinte csak Will Atkinst kell felakasztani, Vasököl kapjon ötven botütést, és utána tízévi száműzetést, azaz kényszermunkát a közösség számára, de javakat sem gyűjthet. Willy Fry, Tom Smith mint főcinkosok ugyancsak ötven botütést kapjanak, de csak ötévi kényszermunkát, míg a többi huszonöt botütést kapjon, valamint kétévi kényszermunkát, kivéve Jack Filkornt, aki nem kap kényszermunkát, hogy példát mutassunk arra: aki bűnös és megtér, jóságos büntetésben részesül. Espinoza kapitány következett. Ő senkit nem akart halálra ítélni. Ötven botütés kiszabását javasolta a három főbűnös számára, majd azt kérte, hogy vigyük el őket hajónkon, és adjuk át az angol hatóságoknak. Tom Smith és a három hajótörött huszonöt botot kapjon azzal, hogy megmaradhatnak a Szigeten, de emberséget is kell mutatniuk, ami abból áll, hogy a hét két napját kényszermunkával töltsék.
Végül Martin következett.
Martin azt mondta: számára nem könnyű az ítélet kiszabása. Ő tengerész, pattantyús tüzér és kormányos. Ő mindenféle lázadásra, fellebbvalók elleni merényletre csak egyet ismer, a botozást, és utána a kötelet. Bevallotta: ő is kötélre van ítélve. Tehát neki igazság szerint ítéletet mondani nem lehet. Elítélt nem lehet bíró.
– Nem akartam előbb ezt megmondani, mert nem tartottam illőnek – mentegette magát a derék ember. – De most érzem, így a helyes.
Meghatott Martin tisztessége. Most még inkább éreztem, nála jobb kormányzóhelyettest keresve se találhattam volna. Közöltem vele: amit ő tett, azért Isten sem ítélheti el. Egy emberi dúvadat ölt meg, olyan valakit, aki sok embert megölt, köztük egy ifjút, aki epedve várta a viszontlátást a családjával, akit kitaszítottak övéi karjából, sajnálatos barbár tengerésztörvényeink segítségével. De ha Martin mégis úgy érzi, hogy nem jogos főbenjáró ítéletet mondani, elállhat tőle. Úgy vesszük, javasoltam, hogy ugyanazt mondja, amit a kormányzó, hiszen kormányzóhelyettes.
– Elfogadjátok? Intettek, hogy elfogadják. Erre a következőket mondtam:
– Lehet, hogy nem értetek velem egyet, de mégis szeretném, ha elfogadnátok ítéletjavaslatomat. Will Atkins, Willy Fry, Vasököl vádlottakat, akik valóban méltók a kötélre, mi mégse büntessük halállal. Ne vezessük be kis birodalmunkban a halálos ítéleteket. De a vetésre szánt búzamagot is megtisztítják a konkolytól és az egyéb gyomoktól, így tegyünk mi is. Tisztítsuk meg Szigetünket a konkolytól, vagyis legfőbb mételyeinktől. A három főbűnös, nehogy elbízzák magukat, kapja meg a huszonöt botütést. Utána fogdába kerülnek, és ha elköszönök a Szigettől, akkor magammal viszem őket, távolra innen, ismeretlen szigetre. Az ilyesmi jogos és becsületes is. Tanuljanak meg a maguk emberségéből élni, ha már nem akartak másokkal együtt élni. Én tudom, hogy még egyedül is lehetséges fenntartani magunkat. Ez a javaslatom a három főbűnös büntetésére. Most még hátravan Tom Smith és a három másik büntetése, valamint Üstkondér. Tom Smith púpos, szerencsétlen, s ezt figyelembe kell venni. De nem annyira, hogy ezzel visszaéljen. Javaslom az ítélőszéknek: Tom Smith vádlottat fossza meg szigeti polgárságától, s kérje meg a Dolphin kapitányát, vigye őt Brazíliába, ahol engedjék útjára. Keressen magának ott megélhetést. Mert akár a három fővádlottat, akár Tom Smith-t Angliába vinnénk, ott kötél várna rájuk. Ezt mégsem akarjuk. Jack Filkorn s két társa még hasznos polgára lehet kis birodalmunknak. Felfüggesztett büntetést kapjanak. Kényszermunka és huszonöt botütés legyen a büntetésük, ha bármit elkövetnek, akár lopás, akár verekedés, akár merénylet vagy a kormányzóhelyettes, a főbíró, a hadnagy elleni ellenkezés. De addig éljenek szabadon. Végül marad Üstkondér, meg maradna még négy indián, akik az elvetemültek szavára hallgattak. Nézzük el eddigi hibáikat, bocsássunk meg nekik. Helyeslitek javaslatomat?
Martin szeme felcsillant.
– Okosan beszélt, kormányzó úr. Bár nem vettem részt az ítéletben, de úgy gondolom, az a helyes, amit a kormányzó mondott.
Espinoza kapitány ugyanúgy gondolkozott.
– Elfogadom a kormányzó ítéletjavaslatát.
A kecskepásztor hümmögött, mondván, hogy ő vállalta volna az ítéletvégrehajtásokat is, de nem akar ellentmondani annak, aki otthont ad mindnyájuknak – mármint nekem –, ezért elfogadja javaslatomat. De kéri, hogy a botütéseket ő hajtsa végre.
Juan elismerően bólogatott:
– A kormányzó okosan beszélt. Elfogadom a kormányzó javaslatát
Ezek után beszélgettünk egy keveset, majd azt mondtam: megértem Emilio Picas kecskepásztor kérését, hogy a botütéseket ő akarja kimérni. Ha fiatalabb lennék, önmagamat javasolnám erre a feladatra. De azt hiszem, nem méltó az ítélőszék tagjához, hogy botozzon, mert az ítélőszék tagja elfogulatlan személy kell, hogy legyen. Ezért olyan emberre bízzuk, akiről tudjuk, hogy becsületesen ráver a gazemberek fenekére, vagyis a Dolphin valamelyik tengerészére.
Ebben maradtunk.
Ezek után az ítélőszék újra elfoglalta a helyét a Tanácsfa alatt. Mindenki eljött az ítélet meghallgatására, még a hajóról azok is, akik őrséget tartottak. Kivételesen megengedte ezt Josiah, aki most már újból teljhatalmú parancsnoka volt a hajónak. Kormányzói feladatomat nem nehezítették a hajóval kapcsolatos gondok.
Én hirdettem ki az ítéletet, előbb az indiánokra hozott határozatunkat, majd Jack Filkorn és két társa részbeni felmentését ismertettem. Ezután következett Tom Smith, majd a három főbűnös. Tom Smith boldogan hallotta a rá vonatkozó ítéletet. Annál inkább kétségbeesett Will Atkins, Willy Fry és Vasököl. Megismétlődött, amit már láttam az első kettőtől. Évekkel ezelőtt, a lázadás leverésekor, előbb Espinoza kapitány, majd előttem esett térdre a két gazember, életükért könyörögve. Most ugyanezt tették, de hozzájuk csatlakozott Vasököl is, az óriás, aki nem átallott letérdelni a nyilvánosság előtt, és rimánkodni, hogy engedjük el a botütést meg az ismeretlen szigetre való száműzetést, helyette mehessenek ők is Brazíliába.
– Kormányzó úr, legkegyelmesebb urunk, bocsássál meg! – visította Will Atkins.
– Kegyelmes úr, ígérem, hogy megtérek, becsületes leszek, csak engedd el a büntetést! – zokogott Willy Fry.
– Jóságos uram, drágaságom, nézd el, hogy meg akartalak öletni! – siránkozott térden állva az óriás. – Nézd el, s lássad be, hogy gyarló ember vagyok, kikötői söpredék, de mostantól kezdve azon leszek, hogy megjavuljak! Kérlek, jó uram, bocsássál meg!
A gazemberek szégyenletes viselkedése igazolta régi hitemet: nincsen gyávább a gazembernél, ha elveszti hatalmát.
Ugyanakkor Tom Smith, Jack Filkorn és a másik két fickó hálálkodva ugyancsak letérdelt, hogy így rebegjenek köszönetet az ítélőszék kegyelméért.
Nevető, kacagó tömeg, spanyolok, indiánok, felnőttek, gyerekek, asszonyok nézték, nem minden káröröm nélkül a csúszó-mászó, megrettent vagy szabadulásuknak örülő haramiákat.
Nyilvános botozást rendeltünk el, mint ahogy az ilyesmi kötelező is minden európai országban, elrettentő példának.
Tudtam, hogy kalózaink szeretik az ilyesmit, ezért végül úgy döntöttem, hogy a büntetés végrehajtását ne egyedül Móka végezze el, hanem Fickó és Erik is vegyen benne részt. Mindegyik egy-egy embert botoz majd meg.
Az ács és a kovács, két derék matrózunk, négy spanyol és több indián segítségével igen rövid idő alatt a szabályoknak megfelelő emelvényt állított fel, arra került a vesztőpad, a botozás fontos kelléke. Amikor minden a helyén állt, elrendeltem az ítélet végrehajtását. Tudom, kegyetlen művelet ez, de a gonoszt csak a maga kárán lehet megfékezni. Bunyan mester is így hirdeti a "Zarándok útjá"-ban.
Előbb Willy Fry, majd Vasököl, végül Will Atkins kapta meg megérdemelt büntetését.
Nem tagadhatom el, hogy végül is Will Atkins viselkedett a legrendesebben. Látta, hiába minden könyörgés, rimánkodás, de még fenyegetőzés is, megemberelte magát, és amikor rákötözték a padra, összeszorította a fogát, és tűrte a verést. A szabályok szerint egyforma erejű ütéseket kellett kapnia mindegyiknek. (Ezért a három ítéletvégrehajtó, mármint Móka, Fickó és Erik egy kecskebőrre próbaütéseket végzett. Végül kialakult az ütések egységes ereje, majd utána sor került a botozásra.)
Willy Fry és Vasököl végigüvöltötte a verést. Kiabálásuk méltatlan volt még az ilyen gazemberekhez is. Espinoza kapitány helyesen megjegyezte, hogy rikoltozásuk inkább a csepűrágók kiabálása, nem igaz, nem őszinte hirdetése fájdalmuknak, inkább komédiázás, hogy bömbölésükkel megzavarják az ítéletvégrehajtót. No, nem sokra mentek ezzel, mert egyik kalózunk sem vette figyelembe a szörnyű ordítást.
A verések végeztével mégis azt határoztuk, hogy a csirkefogókat a hajóra szállítjuk, ott legyen a helyük, mert a barlangot sürgősen át kell alakítani, hogy raktára legyen sok olyan holminak, aminek megárt a kinti levegő.
Egyórai fekvés, locsolás után mind a három ember, ha nehezen is, de elvánszorgott a csónakig, amelybe nagy nehezen bemásztak. Rövid idő múlva eltűntek a hátsó fedélzet alatt, ahol Josiah kijelölte az ideiglenes börtönt. Nem különítettük el őket, mert erre már nem volt szükség, de mind a három lábára bilincset vert a kovács.
Josiah másnapra tervezte a hajó nagy tatarozását.
Igazán sok munka várt hajósainkra és a Sziget lakóira.
Hajósaink a Dolphint voltak hivatva megerősíteni a további tengeri útra, és ha lehet, az Európába visszavezető útra is, a szigetieknek meg kellett birkózni az eléjük tornyosuló munkával: felépíteni a legsürgősebben az alkormányzói lakot, kiszélesíteni a barlangot, utat készíteni az alkormányzói lakhoz, továbbá két nagy csűrszerű raktárt építeni. Mindezt a legrövidebb időn belül.
Ezért a főbíró, Espinoza kapitány, elrendelte, hogy naplemente után is dolgozni kell, ami nem szokás a trópusokon.
Mindezt megelőzte egy ünnepség, amire régen szükség lett volna már.
Nevet adni a Szigetnek. Én többször említettem, hogy a partra vetődés idején a Föld eme szép darabját elég oktalanul a Kétségbeesés szigetének neveztem el. De az idő megmutatta, hogy tévedtem, mert bár sok gondot, bajt átéltem, örömben is volt részem elégszer, mint ahogyan az máshol is így van. Baj és öröm váltogatja egymást az életben.
Amikor kalózaink a hajóra vitték az elítélteket, Tom Smith kivételével a Sziget minden lakosa újból megjelent a Tanácsfa alatt, hogy részt vegyen a névadó ünnepségen. Ebből az alkalomból a hajóról elhoztuk a kormányzói zászlót, úgyszintén hazám lobogóját is. Juan és a fegyveresek, akik e Sziget első haderejét jelentették, fegyvereikből sortüzet adtak. Utána imádkoztam, elmondtam a fohászt és a Miatyánkot, majd beszédet tartottam. Röviden elmondtam a Szigetre vetődésem történetét, vagyis egyben a Sziget felfedezésének történetét is. Elmondtam, meddig éltem itt, hogyan kerültem barátságba Espinoza kapitánnyal, és mint tört be a gonosz Szigetünkre, Will Atkinsék képében. Végül elmondtam azt is, hogy távollétemben mennyire vágytam viszontlátni kedves gyarmatomat.
Ezek után szükségesnek tartottam közölni a jelenlevőkkel, így Jack Filkornékkal is, hogy névadó ünnepségünk nem egyszerű névadás csupán, hanem mindenki élhet jogával, hogy a Szigetnek a legjobb, a legmegfelelőbb nevet javasolja.
– A brazil partoknál és magában Brazíliában is vagy portugál vagy spanyol nevei vannak a földségeknek – mondtam. – A Karib-tenger szigeteinél spanyol nevek az ismertek, alig egy-egy szigetnél maradt meg az indián név. A spanyolok és a portugálok leginkább szentekről vagy egyházi szertartásokról nevezik el szigeteiket. Mi ezt nem tehetjük. Már gondoltam arra, hogy a Szigetünkön levő sok teknősbéka után Teknősbéka-szigetnek nevezhetjük el gyarmatomat, de ilyen sziget nem egy van Dél-Amerikánál is, Afrikánál is. Kérem a polgárokat, adjanak tanácsot, mint hívjuk mostantól a Szigetet, amit csak így nevezünk mindnyájan – a Sziget!
Az öreg pásztor volt az első, aki szót kért.
– Legyen a sok kecske után Kecske-sziget.
Ezen mindenki nevetett.
– Akkor a halászok Halász-szigetnek keresztelnék el – szólt közbe Juan.
Espinoza kapitány elgondolkozva mondta:
– Gondolom, nem lenne hiba, ha a felfedezőről keresztelnénk el a Szigetet. Szokás az ilyesmi, javaslom tehát, hívjuk hazánkat ezentúl Robinson-szigetnek!
Többen helyeseltek, így Martin is meg a spanyolok általában, továbbá Bert, Josiah, Erik, Hans, valamint a kovács és az ács is, akiket mind felhatalmaztam a névadásra.
– Nem – tiltakoztam –, nem, barátaim, ebbe nem mehetek bele. Az én nevem semmit sem jelent. Nem vagyok nagy felfedező, sem nagy hajós. Most még tudnak rólam sok helyen, de halálom után értelmetlenné válik a név, senki nem tudja tehát, miért lett Robinson a Sziget neve! Nem, nem, barátaim, köszönöm bizalmatokat, de ellentmondok – a felfedező jogán!
Azok, akik helyeselték a névadást, nehezen fogadták el kívánságomat, de végül beletörődtek, mert hajthatatlan maradtam.
Így azután tovább találgattunk, amikor végre megszólalt Martin. Kell, hogy megemlítsem, Martin, ez a pompás tengerész, a néhány nap alatt igazi szigetrajongóvá vált. Az ilyen emberre mondják, hogy átalakult, de Martinnak nem kellett átalakulnia, mert maga volt a megtestesült lelkesség, vidámság egyébként is. Időnként boldogan közölte a látottakat, s minden tervben, újításban, ami nem egy helyen adódott, boldogan vett részt.
Nos, Martin alkormányzó – amikor már-már zsákutcába jutottunk – a következőt mondta. Leírom szó szerint, hogy megmaradjon az utókornak:
– Én csak egy egyszerű ember vagyok, s nem látok mást, mint ami előttem van, és nem tudok mást, mint amire oktattak. De ebben az esetben mégis javasolhatok, mert nem kell mást tenni, mint látni. A mi szigetünk olyan, mint egy nagy, nagyon nagy zöld, sárga, lila és fehér színű virág. Virág a kék tengeren. Legyen tehát hazánknak a neve Seaflower, Tengervirág, ami mindenki számára igazat mond, s ilyen nevű szigetről nem tudok, holott jártam már a világ nagy részén.
Összenéztünk. Kiderült, hogy a Tengervirág név mindenkinek tetszik, mindenki kedvét leli benne. Tengervirág-sziget!
– Helyes – mondtam én –, Martin okosat tanácsolt
– Igen szép név – bólogatott elismerően Espinoza kapitány.
– Spanyolos név, nálunk, a nagyhazában vannak ilyen nevek. Meg azután hajónév is, ami külön öröm a számomra.
Bert is, Josiah is helyeselt. Úgyszintén a kecskepásztor is, végül a többiek.
– Tengervirág! Tengervirág! – kiabálták a lelkes spanyolok, és Jack Filkornnal együtt azok az angolok is, akik jelen voltak.
– Tengervirág!
A hevenyészett árbocra felhúztuk mind a két zászlót, Juanék sortüzet adtak, ami igen tetszett a jelenlevőknek.
Utána kértem Bert unokaöcsémet, mint aki hajónkon is betöltötte az írnoki feladatokat, vegyen elő kalamárist, lúdtollat, pergamenpapírt, amilyenekre a kikötőfelügyelők írják rendelkezéseiket, hogy megörökítsük az ünnepi eseményt.
Amikor minden együtt volt, megszövegeztük az okmányt, amit vasdobozba zártunk, a Tanácsfa mellett kőhalmot emeltünk, és ott elrejtettük minden időre.
Nagyjából ezzel zárult a sok eseményben bővelkedő nap. Régen leszállt már az este, égett a tűz a Tanácsfa mellett, és még senki nem tért pihenőre.
A frissen hozott élelmiszerekből mindenkit megvendégeltünk, hogy így is emlékezetes legyen a mai nap, gyarmatom történetének egyik jelentős napja.
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Két nap a magányban. És a váratlan fordulat


Nagy munka kezdődött. Útépítés, raktárépítés, ami egyelőre inkább csűrnek volt nevezhető, semmint raktárnak, a kormányzó házának felépítése, továbbá a barlang kiszélesítése jelentette a sziget lakói számára a legfőbb feladatot. Szerencsére mezőgazdasági munkák nem voltak, hiszen mind a rizs, mind a búza és az árpa már zöldellt, és arra várt, hogy megjöjjön az esős időszak, hogy majd december elején arathassanak a Tengervirág-sziget lakói. Ugyanakkor hajósaink is nagy munkába fogtak. A Dolphin tervezett javítása nem késlekedhetett. Sikerült annyira kivontatni a hajót, hogy a kívánt oldalra dönthettük. Ez elég nagy munkát jelentett, mert a megdöntés nem sikerülhetett másként, csak a raktárakban még ottlevő áruk átrakásával.
Az egyedüli gondot rabjaink jelentették, akiket hol ide, hol amoda kellett cipelni. Semmiképpen nem akartuk, hogy a három gonosztevő a szigeten maradjon. Nem akadt megfelelő hely az elzárásukra, a hajó még mindig biztonságosabbnak volt mondható.
Már akkor, amikor a Látóhegyen leheveredtem, úgy döntöttem, hogy egy vagy két napot magányban töltök, mégpedig távolabb a lakott helytől, a régi nyári lak helyén. Különösebb gondot sem jelentett az ilyesmi, mert nem volt szükség másra, mint egy kisebb keresztrudas vitorlára, ami azonmód átalakítható sátorrá, meg néhány eszközre, valamint élelemre.
Mindezeket új szolgám, Hindu vitte fel a nyári lakhoz.
Különleges vágyamat annál inkább megvalósíthattam, mert Martinban kitűnő munkairányítót leltem, a hajón pedig ezúttal nagyobb szükség úgysem volt rám.
– Menjen csak a bácsi, álmodja újra a régi időt – mondták unokaöcséim, amikor előhozakodtam tervemmel.
Az ünnepség utáni reggelen indultam fel a hegyre, önkéntes magányomba.
Mielőtt partra eveztem volna, öröm ért.
Móka és három társa, hajónk kalózai, elém álltak, és közölték, ha állom még javaslatomat, akkor ők itt szeretnének maradni. Csak az a kérésük, szerezzek számukra feleséget, mert családot akarnak alapítani, de az indián nőkből nem kérnek, mert az effajta házassággal nemcsak a nő jön, hanem egy csomó haszontalan családtag is.
Megmondtam Mókáéknak, hogy minden azon múlik, megjön-e idejében az én kormányos barátom, vagy sem. Ha nem jön, Brazíliáig nem nélkülözhetünk senkit hajónkról Martin, a kovács és az ács személyén kívül, így is nagy nehézségek között haladhatunk tovább. Már csak ezért is örültem, hogy Hindu rokonszenvezik velem, mert szívesen magammal viszem. Ebben az esetben a hajón is segíthet. Ugyanakkor az egyik spanyol ajánlkozott, hogy Brazíliáig eljön velünk, mert szeretne kecskéiért lámákat cserélni. Ugyanis hallotta, hogy ezek jó teherhordó állatok, akárcsak a szamarak, amikre nagy szükség lenne a szigeten. Ez az ember tehát amolyan fuvarosféle szeretett volna lenni, amit helyeseltem. Benne is leltünk tehát egy alkalmi tengerészt.
De a négy kalóz nélkül, ha nem jön meg Willem kormányos, mégsem indulhatunk el.
Mókáék ezt tudomásul vették.
Mindezek után indultam el magányomba, amit egy- vagy kétnaposnak szántam.
Egyedül Hindu jött velem, hogy holmim jelentős részét cipelje.
A jóképű legény egyre inkább szívemhez nőtt. Nem tagadom, Pénteket véltem látni benne.
A karib indiánok és közvetlen rokonaik, az észak-brazíliai partok indiánjai, alacsony növésűek, durva arcúak. Egyedüli kivételt a szibaók jelentették, ahol a spanyol nőkkel való házasság alaposan megváltoztatta küllemüket.
Péntek annak idején külsőre is, jellemre is kivált törzséből, s ez vonatkozott Hindura is.
Hindu színére más volt, mint többi rokona. Megérdemelte tehát az itt szokatlan nevét, amit – kiderült – Espinoza kapitányék adtak, amikor magukkal hozták a szigetre. Nem ok nélkül tűnt fel nekem a legény, és nem ok nélkül döntöttem már az első percekben, hogy magunkkal visszük.
Ebben az elhatározásban mindjobban megerősített a legény ügyessége, használhatósága, megbízhatósága. Semmin sem csodálkozott, azonnal mindent megértett, pedig volt éppenséggel bőven, amit először látott életében. Például hajót is először akkor látott, amikor a Dolphin kikötött Tengervirágon.
Mindent nyugodtan megnézett, elraktározott az agyában. Utána megkísérelte, hogy megbarátkozzék minden tárggyal, használati eszközzel.
Kitűnő puskatöltő, baltakezelő, hálófonó, kosárfonó és halász volt egy személyben.
Hamar tanulta az új szavakat, hiszen az ő keveréknyelve sok minden olyan szóval nem rendelkezett, amit a hajón és a velünk kapcsolatos életben tudnia kellett. Így érthető, hogy Péntekem utódját rokonszenvvel tanulmányoztam. Abban a feltett szándékban, hogy magammal viszem yorki otthonomba, változatlanul megmaradtam. Tudtam, hogy hasznomra lesz majd, gyerekeim örülnek, és a város polgárai előtt növekszik világjáró hírem.
Erős volt szívós és ügyes.
Holmimat, felszerelésemet, amit nem nélkülözhettem, Hindu vitte előttem, amikor felfelé haladtam azon az úton, amit én tapostam ki sok éven át, és ami a nyári lakhoz vezetett.
Önkéntes magányomnak előre is örültem.
Egy vagy két napra a régi Robinson leszek!
Fütyörészve, nótázva haladtam, ami igen tetszett Hindunak.
Azt a gyerekkori dalt énekeltem, amit azóta sem felejtettem el, hogy első kalandozásaimat tettem a hulli partokon és Beverly felé, a Hull folyó partján.

Bölény csizmában jár a szél,
Rajta pajtás útra kél,
Lépdegélve lépdegél,
Hegyről hegyre, felfelé!
Bölénycsizmában jár a szél
A szél, a szél, a szél, a szél!…

Így ballagtunk felfelé. S amikor a nyári lak maradványaihoz értünk, már a nap is magasabban járt. De a nap mögött felhőket láttam, amikről tudtam, hogy azok esőt hoznak. Hiába, az esős évszak itt van a küszöbön, csoda, hogy eddig nem történt semmi.
Az esőfelhők látványa sem csüggesztett.
Hindu lerakta a holmit, én melléje a puskát, a botot, a lőporszarut, a golyótartót, az iszákot, amitől nem váltam el egész szigeti időm alatt.
Egyedül abban segített, hogy együtt felállítottuk a vitorlából alakított sátrat, pontosan a régi sátor helyén.
Amikor ezzel készen voltunk, Hindu mellére tette tenyerét.
– Hindu menni, úr lenni jól.
Ezzel magamra maradtam.
Madárhangok hallatszottak, papagáj rikácsolás a völgyből, és az erdő felől. Kis madaram ugyan mint érezheti magát? Máris megszokta a vadont, övéit, vagy keres engemet?
Kiraktam eszközeimet, élelmiszeremet. Velem volt egy kis fejsze, két kés, egy apró bogrács, evőkanál ónból, egy evőtál ugyancsak ónból, s egy bozótirtó bárd, ha az erdő mélyére vetődnék. Volt velem szikrapattintó szerkezet, hogy tüzet gyújthassak, volt egy mécses és egy kicsi hajólámpás, ha kedvem támad nagyobb fényre. Mindezt kiraktam, elhelyeztem, mint annak idején, egy-egy ágat, helyszínen talált karót használva tartónak, állványnak. Élelmiszeres zsákomat felakasztottam a sátortartó rúd tetejére, nehogy a férgek, a hangyák vagy a még veszedelmesebb pockok megneszeljék elemózsiámat.
A vizeskorsót félretettem, hogy majd lemegyek a túlparti patakhoz, amelyik az erdőn át folyik.
Amikor mindent elrendeztem, fekvőhelyem készítésére került a sor.
Régi szokásom szerint hangafüvet szedtem, hozzá vékony gallyakat, s ezekből készítettem el a fekhelyet, aminél különbet nem kívánhatott senki. Illatos volt és ruganyos, széles és kényelmes.
A régi citromfák már óriásira nőttek, úgyszintén a narancsfák és a szőlőlugas vesszői is. Csak ki kellett nyúlnom, és üdítő italt csavarhattam ónpoharamba. Felaggattam madarászpuskámat is, ami ugyancsak megmaradt a múltból. Innen vittem el, ide hoztam vissza, így minden a helyére került. Ilyenkor jó leülni, pihenni egy keveset, elgondolkozni. Így tettem.
Néma csönd volt, vagyis csak az erdő, a rét és igen távolról a tenger hangját hallottam. Az erdőből madárrikácsolást hozott a szellő. A réten kabócák cirpeltek, bogarak dongtak. A tenger felől idáig is eljutott a törőhullámok moraja.
Nem tagadom, meghatódtam. S kell, hogy mindenki nézze el, ha majd olvassa Naplómat, ezeket a meghatódásokat. Így van ez az emberrel, ha visszatér oda, ahol élni szeretett, ahonnan mégis eljött és csak idővel döbbent rá arra, hogy valójában a Paradicsomban lakott. Velem ez történt…
Tudtam, hogy időm rövid, mindössze három hét, amit Tengervirágon tölthetek, s mindössze két nap, amit a magányban töltött visszaálmodásra szántam.
Hogy miért csak két nap jutott életem legkedvesebb szórakozására, megmondom. Könnyíteni akartam Martin helyzetén, sok feladatot magam megoldani. Felmérjük majd a termőföldet, és szétosztjuk a családok között. Megállapítjuk a bér elosztását is, nehogy később bármiféle vita legyen ebből. Amit nem határozunk meg azonnal, azt később nem tudjuk egyenesbe hozni – ez egy olyan elv, amit mindenkinek ajánlhatok, magam tapasztalatából tudom.
A földmérés legalább egyheti munka lesz. Utána következik a szerződések megszövegezése, amire – számításom szerint – három nap kell. Végül marad még három nap. Ez a további tisztségek kiosztásával és még jó néhány más dolog elintézésével telik el. Ugyanis azon kívül, hogy Espinoza lett kis társadalmunk főbírója, Juan az állandó őrség hadnagya, még nem oldódott meg a hivatali feladatok kijelölése. Elhamarkodni semmit nem akartam. Azt már tudtam, hogy Jack Filkorn valamiféle tisztséget kap majd, mert a megtért bűnösből jó ember is lehet, s kap valami további tisztséget Emilio Picas, a kecskepásztor is, akit a magány tett bölccsé és jellemessé.
Ezért jutott csak két nap életem és sorsom visszaálmodozására.
…Amikor tehát végeztem sátram rendbehozatalával és holmim elhelyezésével, kiültem a sátor elé. Szék vagy lóca készítésével nem akartam bajlódni, megadta a kényelmet egy farönk is.
Elgyönyörködtem a mögöttem levő tisztás, az alattam elhúzódó völgy, a túlsó domboldal, a mélyben folydogáló patak és a tenger látványában.
Amikor jöttünk felfelé Hinduval, élesen sütött a nap. De lassan elpárásodott, és én némi sajnálkozással gondoltam arra, hogy megjön az eső.
Üldögéltem, nézdegéltem, s egyszerre csak kedvet kaptam a favágásra. Úristen, de régen is vágtam fát! Több esztendeje is ennek. Yorkban nem vágtam fát. Ott a szolgalegény dolga volt. De hát itt hosszú időn át Péntekkel felváltva végeztük ezt a nemes munkát.
Elhatároztam, hogy a Látóhegy régi jelzőfája helyett – ami erősen korhadt már – másikat állítok.
Elhatározásomat tett követte. Fogtam a kis fejszét, kedvenc szerszámomat, s körülnéztem. Kiválasztottam egy sudár, jó növésű fát, amit alkalmasnak tartottam. A jelzőrúd felállítása különben nem volt holmi kedvtelés, hanem fontos kötelesség. Willem kormányosnak akartam megkönnyíteni a hajózást, a tájékozódást, hogy ha észreveszik már a távolból a Szigetet, ne tétovázzon, hanem tudja meg mindjárt, hogy ez az, amit keres.
Hozzáfogtam a favágáshoz.
Igyekeztem a régi módon, erőm kímélésével, inkább testem súlyával, mint izmaim megerőltetésével, kivágni a fát. Ment a munka, csattogott a fejsze, s közben még daloltam is, hogy jó eredményt érjek el, amit majd magam mérhetek le.
De nem tagadhatom el, egy idő után, amikor megdőlt a törzs, és nagy reccsenéssel rávágódott a bozótra, akkor már éreztem a derekamat. De nem engedtem. Szuszogtam, de valóban nem engedtem.
Gallyazni kellett, hogy szép sudár rudat készítsek, amit még árbocrúdnak is lehet használni.
Amikor elkészültem, pihenőt engedélyeztem magamnak. Leballagtam a patakhoz, s ott, ahol egy kis forrás csörgedezik, megmerítettem korsómat, és hosszan ittam.
Megtöltve a korsót, visszatértem a nyári lakhoz.
Elővettem iszákomat, hogy falatozni kezdek. Kétszersültet vettem elő, meg szalonnát, ehhez volt kedvem. Valamikor a kenyeret magam sütöttem, de erre most sem időm, sem lehetőségem nem volt. Így marad a hajóskenyér, a kétszersült.
Nagyon ízlett délebédem. Két pohár forrásvíz után valósággal újjászülettem. Kiment testemből a fáradtság. Azelőtt is így voltam, rövid pihenő, és máris kedvem kerekedett a további munkára.
Ebben az esetben a további munka az volt, hogy a jelzőrudat felcipeljem a tetőre, ott gödröt ássak, belehelyezzem az árbocot, kövekkel körülbiztosítsam, és megtöltsem földdel.
Már éppen hozzákezdtem a feladat végrehajtásához, amikor meghallottam a fülemnek oly kedves, surrogó, kopogó lépteket.
Valahol a közelben a kecskenyáj vonult.
Nem tévedtem.
Szétvált az egyik bokor, s megjelent Emilio Picas, a pásztor.
– Jó napot, uram, gondoltam, meglátogatlak. Ezzel maga mellé mutatott:
– Ha kedvedre van, fogadd el társnak. Hallom, elvonultál a magányba, mint a remeték. Kutya és remete jól megfér egymással.
Ezzel jót nevetett. Ott állt, lábához simulva az a kutya, amely első találkozásunk alkalmával úgy megtetszett.
Most hát elhozta, hogy átadja nekem. Köszöntem a jóságát, de hozzátettem:
– Pásztorkutya, gondolod, hogy megszokik mellettem? Ficas erősítette, hogy így lesz. Ismeri a varázslatot, amivel minden kutya rávehető, hogy új gazdáját régi gazdának higgye.
– Még azt is megtehetem itt előtted, kormányzó úr – mondta Ficas –, hogy más nevet adsz, azt úgy vegye, mint régi nevét.
Mondtam, hogy szeretném, ha így tenne, mert új kutyámnak más neve nem lehet, mint Pang.
– Pang? – mosolygott Ficas. – Nekem ez nem sokat mond. Én Santosnak hívom, szentnek, mert olyan becsületes, mint amilyenek a szentek lehetnek.
Ficas leült egy fújásra sátram küszöbén. Elmondta, hogy az apja pásztor volt, az anyja pásztor lánya, így érthető, hogy szereti ezt a mesterséget. Apja azt akarta, hogy már fiatalon pásztor legyen, de gazdagodni akart, elszökött a tengerhez, beállt egy hajóra. Attól kezdve tengerész lett.
– De gazdag sohasem, uram – nevetett Ficas. – Itt lettem gazdag, hogy visszatérhettem apám mesterségéhez. És boldog is vagyok. Hidd el, így van. Apám megjósolta, hogy így lesz. Isten nyugtassa őt haló poraiban. Most szánom, hogy otthagytam a nyájával. No de nem siránkozni jöttem én ide, hanem azért, hogy átadjam ezt a kutyát. Mielőtt továbbmegyek, mert a nyáj már kószálni kezd, előbb elvarázsolom Santost.
Rászólt a kutyára: Santos!
A kutya felvetette a fejét, hegyezte a füleit, parancsra várt
– Többet ne hallgass a névre, kutyám – morogta Ficas, és letérdelt a kutya elé. – De velem se törődjél, a nyájjal se. Itt a helyed, itt van a gazdád. Már nem én vagyok az, madre de Dios!
Belenézett hosszasan a kutya szemébe, egészen addig, amíg az megzavarodva nyüszíteni kezdett. Ekkor megdörzsölte a kutya orrát, majd ráköpött néhányat, és lehúzta néhányszor a fülét.
Ezután a kutya füléhez hajolt, mormolt néhány szót – nyilván varázslatot –, és végül hirtelen mozdulattal lenyomta, mellső lábait előre, a hátsókat hátra szorította, így tartotta néhány pillanatig a megrémült állatot.
Amikor elengedte, a kutya nem hozzá, de hozzám rohant. A lábamhoz túrta magát, kérte a védelmet.
– Simogasd meg, uram, gyorsan simogassad! – kiáltotta Ficas. Megsimogattam az izmos, szép állatot. Szelíd szemekkel nézett rám.
– Most már a tiéd, uram – mondta Ficas. – Figyeljél csak. Ezzel kiáltotta a nevét: Santos!
A kutya nem is mozdult.
– Santos!
Ez sem használt.
Most így kiáltott: Pang!
A kutya felfigyelt, majd csaholni kezdett.
A kecskepásztor nevetett. Megbökte szalmakalapjának szélét:
– Addios, uram, addios. Megyek. A kutya most már veled marad.
Elballagott. A kutya utána nézett, de nem mozdult. Majd amikor leültem a tönkre, a lábamhoz somfordált, összetekeredett, és nagy sóhajjal lefeküdt.
Sejtettem, hogy mi történt. Hirtelen fáradtság lepte el a kedves állatot. Mély álomba merült. Így maradtunk egy ideig. Közben eszembe jutottak Ficas szavai.
Engemet is intett az apám. Helytelenítette kalandos természetemet, így mondta: "A fiú boldog lehetne itthon, míg ha elmegy, a legnyomorultabb teremtés lesz, aki valaha is született." Most már tudom, hogy apám tévedett. Minden apa téved, ha elfelejti saját gyerekkorát.
Bizony nem ülnék így a sátram küszöbén, az óceán egyik szép szigetén, amit a magaménak mondhatok, ha hallgatok boldogult apám tilalmára.
A kutya szusszant néhányat, majd felnézett.
Méregetett, mint aki nem nagyon érti, mi történt vele, de amikor megsimogattam fejét, és meghúzgáltam hegyes fülét, hozzám dörgölődzött, és megnyalta a kezemet.
Tudtam, hogy barátok lettünk.
– Pang – mondtam többször –, Pang! Mert ez a neved, Pang, mint egy régi, itt élt kutyámnak.
És Pang vidáman csaholt, mint aki érti, amit mondtam.
Ettől a perctől elválhatatlanok lettünk, mint az majd kiderül még.
Adtam neki ivóvizet, mert szomjas volt, adtam neki enni a magammal hozott sózott húsból és kétszersültből, mert éhes volt. Amikor jóllakattam, füttyentettem Pangnak, vállamra vettem az árbocot, kezembe a fejszét, és megindultam felfelé a Látóhegyre.
A kutya előttem futott, de egy-egy füttyömre, szavamra, intésemre azonnal megállt és bevárt.
Ebből is láttam, hogy Pang nemcsak értelmes, de fegyelmezett állat is.
Jókedvűen vittem a rudat, örömmel, hogy teremtettem valamit, ami az én munkám eredménye. Természetesen nem egy iramban vittem, mert időnként pihentettem magamat, de végül felértem a tetőre. Fülledt párában ült a táj. Igazi trópusi, eső előtti látványban volt részem.
Alig néhány méterre a régi helytől ástam ki fejszémmel a gödröt, amibe az árbocot helyeztem. Kövekkel körülbástyáztam a rúd alsó részét, hogy erősen álljon, mert bizony a Látóhegy tetején nemegyszer süvít az orkán.
Zsinórt is fűztem az árbocba, hogy a magammal hozott jelzőzászlót felhúzhassam.
De hát vajon jön-e Willem kormányos?
Ez a kérdés elég sokszor felmerült bennem. Most is elhessegettem. Megígérte, tehát jön, döntöttem, és igyekeztem e komoly kérdés rosszabbik részére nem gondolni.
A jelzőzászló – mondanom se kell – a Dolphin kék-fehér jelzőzászlója volt. Amikor felhúztam, vidáman lengett a szélben.
Az árboc aljára bevéstem az R. C. betűket, valamint a nap dátumát, hogy talán még megláthatják fiaim, akiket inkább buzdítok majd a világutazásra, semmint tiltok.
Azzal a jóleső érzéssel néztem az árbocot, újbóli ittlétem első eredményét, mint mindig minden ténykedésemet. Nem voltam soha ács vagy asztalos, de lakatos sem, sőt földmívelő sem. Mégis úgy hozta a sors, hogy magányomban a létező mesterségek javát kellett megtanulnom. Itt is idézem, amit már egyszer naplómban leírtam, és egy emlékezetes napon Defoe úrra bíztam: "Mivel az ész a lényege és az eredete a matematikának, úgy mindent ésszel csinálva és megtervezve, és minden dolgokat a lehető legokosabban megítélve, idővel mindenki mestere lehet akármelyik mechanikai munkának…"
Szerencse, hogy a gondviselés felruházott ezzel a tudással. Bert és Josiah életét is így irányítottam tovább, többször hangoztatva előttük a fentiek igazságát, majd együttlétünk alatt követelve eme igazság keresztülvitelét. Gyerekeim is így készülnek majd fel az életre, ami mindig annak ad igazat, aki többet tud.
Körüljártattam a szememet a tengeren, hátha felfedezek egy vitorlát vagy hajó távoli körvonalait. Sajnos, hajót nem láttam, annál inkább feltűnt a köd, a nyirok sűrűsödése, szétterülése.
Esős éjszakám lesz talán?
Egy ideig elszórakoztam Panggal a Látóhegy tetején, majd leballagtam az északi oldalon, ahhoz a sziklás csücsökhöz, amit valósággal a sziget hajóorrának nevezhetünk. Itt állandó áramlatban, sodrásban van a víz, akkor is kavarognak a hullámok, amikor szélcsend van, és tükörsimának mondható az óceán.
Sziklák védik a szigetet a hullámok pusztításától.
Polipok, lábasfejűek fészkelik itt be magukat a résekbe, s rontanak ki, ha a hullámok egy-egy megriadt halat sodornak az örvénylésbe, a víz alatti gödrökbe.
Szünet nélkül sirályok rikoltoznak és visongnak, ugyancsak halakat űzve, figyelve.
Pang óvatosan lépkedett a sziklákon, s még óvatosabban tekingetett a vízbe.
Igazi szárazföldi kutyaként viselkedett, amin mosolyognom kellett. Szegény Pang, rövidesen átesik a tengeribetegségen, mint minden pásztorkutya, akit hajóra visznek. De hát tudtam, hogy Pang ott is megállja a helyét.
Ficas "varázslata" annyira hasznos volt, hogy különösebben a kecskék nyomával sem törődött, amikor átváltottunk rajtuk. Megszagolta a nyomokat, de hívásomra abbahagyta a szemlélődést.
Az északi csücsökről a nyugati oldalra tértünk, ami nem volt éppen könnyű feladat. Elhatároztam, hogy önkéntes száműzetésem idején bejárom a Tengervirág lakatlan részeit, s nem mondtam le erről a tervemről. Dagály volt még, amikor elhagytam a "hajóorrt", s várni kellett a nyugati part északi szögletében mert itt oly sűrű az erdő, hogy áthatolni nem lehet rajta.
Panggal játszadoztam a várakozás ideje alatt. Végre felhangzott az ismert moraj, amikor a víz kihúzódik a sziklák alól, a barlangok mélyéről. Megkezdődött az apály.
Megindulhattunk a fövényen, kagylók, tengeri ugorkák meg mindenféle más élőlény között. Pang hol utálkozva, hol élénk csaholással ismerkedett a tengeri lényekkel. Errefelé bajosan jártak Ficas pásztorral, mert a kecskék legfeljebb a patakokig jöttek le.
Megkerültük a nagy öblöt is, ami mögött, innen lejjebb található a Halász-öböl. Szokás szerint figyelve nézegettem jobbra-balra, de semmi rendkívülit nem vettem észre. Másnap bezzeg… – de erről majd később, a maga idejében.
Több tengeri kígyó vergődött a fövényen. Nem győztem Pangót inteni, hogy még a közelébe se menjen ezeknek a hüllőknek, amiknek a harapása azonnal halálos lehet. Sajnos, a Tengervirág-sziget közelében élő tengeri kígyók a veszedelmesek közé tartoznak.
De a teknőcökkel kedvére játszhatott Pang.
Mulatságos látvány volt, amikor a teknőc kidugta a fejét, a kutya ugyanakkor nekiugrott, hogy elkapja. Erre a teknőc behúzta a fejét, amit Pang sehogyan sem értett. Bámészkodott, hogy hová tűnt el a különös formájú állat feje. Bár nem egyet láthatott ezekből az én kedves pásztorkutyám, mégis mindig meglepődött, ha eltűnt a teknőcfej.
Végigballagtunk az öböl kanyargós partján. Sarum a vállamon volt, hiszen tocsogó tocsogót követett. Némelyikben halak vergődtek. Valamikor sokat jártam erre, most az emberi életnek semmi nyomát sem találtam.
Amikor az öböl végére értem, nem mentem át a Halász-öbölbe, hanem felfelé haladtam a Látóhegy délnyugati oldalán, hogy megnézzem a vetéseket.
Itt is, amikor elértem ezt a szántóföldet, azt tapasztaltam, amit a többi helyeken, ahol vetés volt vagy ültetvény, hogy a zsenge növények áhítozzak az esőt. Így tehát lemondva vágyaimról, fohászt küldtem az ég felé, hogy mielőbb jöjjön meg a kérve késő esős évszak.
Közelgett az este, mire kutyámmal visszatértem tanyámra.
Semmi üzenet nem jött, senki sem keresett, s ez megnyugtatott.
Minden úgy maradt, ahogy itt hagytam.
Sátram ajtajában kis tüzet csináltam, mint amilyet a vadászok és az erdőkerülők gyújtanak, ha úton vannak. Jóleső fáradtságot éreztem, de nem pihentem le, mert nem akartam lemondani a tábori élet esti öröméről. Szalonnát vágtam, tepsibe tettem, és az útközben szedett sirálytojásokkal megsütöttem. Nincs ennél fejedelmibb eledel, ha éhesek vagyunk. Pang is kapott belőle, jóízűen falatozta. Utána jót húztam a vízből, és ekkor elmondhattam, hogy megelégedett vagyok és boldog.
Közben besötétedett, lámpást is gyújtottam.
Elővettem a kalamárist, a lúdtollat, majd az Agendát is, amit közönségesen Naplónak nevezek.
Eszembe jutottak azok a sorok, amiket 1659. szeptember 30-ika alkalmával jegyeztem fel, amikor erre módom lehetett: "Én, szegény nyomorult Robinson Crusoe, egy félelmetes vihartól hajótörést szenvedve, ennek a szomorú, szerencsétlen szigetnek partjaira vetődtem, melyet a Kétségbeesés szigetének neveztem el…"
Most így kezdtem sátram magányában Naplómat, az év, a hónap, a nap feljegyzése után: "Én, a boldog, megelégedett Robinson Crusoe, feljutva végre nyári lakom helyére, a Tengervirág-szigeten, leírhatom, hogy leszállt az este, és megkezdem beszámolómat az első napról, amit egyedül, egy kutya társaságában töltöttem…"
Igen, leszállt az este. És én leírtam a mai nap történetét.
Pang hol a sátor előtt kószált, hol bejött. Csodálkozva nézte a rúdon függő apró hajólámpást, amit nem ismert pásztorkutya korában.
Egyszerre csak erősen hegyezni kezdte fülét, ami a hiúzéra emlékeztetett. Valami jött a távolból. Duruzsolva, akár a kecskenyáj.
De a kecskék már pihentek a barlang mögötti karámban.
Az eső közeledett.
Előbb aprócska szemek hulltak a sátorra, majd egyre szaporábban nekieredt.
Szigetem növényeivel együtt felsóhajtottam – végre!
A távolból felhangzott a madarak dala. Mindig így történik, ha megjön a várva várt eső.
Végül eloltottam a tüzet, de a lámpást égve hagytam. Kis láng pislákolt, éppen csak annyi, hogy derengjen a sátorban.
Leheveredtem, és jót nyújtóztam. Régen nem ízlett így a lefekvés, mint most.
Magam se tudom, mikor aludhattam el.
Arra még emlékszem, hogy Pang a lábamhoz tekeredett, ott vetett vackot magának.
Azt is hallottam, hogy egyszer ugatva kirohant, morgott, szaladgált, de rövidesen visszatért.
Álmom zavaros volt és nyugtalan. Az öröm, a nyugtalanság, a sok esemény, élmény okozhatta, hogy bár fáradt voltam, mégsem pihentem jól.
Azt álmodtam, hogy a hajón vagyok, a fedélzeten fekszem, egyszerre csak ordítás támad, rettenetes kiabálás. Fekszem, és mozdulni sem tudok. Megkötöztek. Ugyanakkor látom, hogy Will Atkins, Willy Fry és Vasököl rohan a fedélzeten, átveti magát a hullámvéden, de nem a vízbe eshettek, hanem csónakba, mert evezők csapása hangzott, s ugyanakkor a mi hajónkon kiabálás: "A csónak, a csónak!"
Végre leráztam magamról a köteléket, felugrottam, és körülnéztem. Josiah és Bert vérző fejjel a középárbocnál feküdt. Martin tántorgott elő, és kiabálta: megszöktek, megszöktek!
Hogy meddig tarthatott ez az álom, nem tudom, de gondolom, sokáig, mert merő víz lettem, amikor magamhoz tértem.
Nem sokkal múlhatott éjfél. A lámpás pislákolt, Pang ült, és rám meredt. Talán kiabálhattam, és attól rémült meg annyira.
Felkeltem a fekhelyről, kifigyeltem a sátor nyílásán. Némaság volt és csend. Alig esett már. De ami lehullt, kincset ért. Valóságos füstként gomolygott a lámpa körül az eső utáni pára, amit az átforrósodott föld okoz.
Bizony az álom megzavart. Ha Will Atkinsék megszöknének?! Bevallom, ahogy magamhoz tértem, már elképzelhetetlennek tartottam, hogy megtörténhet. Lassan megnyugodtam. A kutya elaludt. Én meg figyeltem az éjszakát. Egy-egy állat hangján és a tenger távoli, megszokott moraján kívül mást, mint a megduzzadt, patak csobogását, nem lehetett hallani. Kikötöttem, amikor eljöttem a hajóról, hogy ha bármi baj történik, tízperces időközökben háromszor adjanak le egy-egy ágyúlövést. Ez lesz a jel, hogy hagyjam el magányomat, és siessek a telepre.
Jó ideig figyeltem, hogy hallom-e vagy sem az ágyúk dörejét.
Szerencsére nem hallottam.
Végre is elhatároztam, hogy folytatom megszakított pihenésemet. Ittam egy fél pohárka vizet, rágtam néhány szem szőlőt, amit itt találtam megaszalódva a nyári lak helyén.
Egészséges álomba merültem.
Semmi sem zavarta nyugalmamat.
Meglepődve arra ébredtem, hogy Pang morog, vinnyog, nyuszit, de nem dühösködve, hanem inkább mint azok a kutyák szokták, akiket öröm ér.
Időnként felugrott, majd lekushadt. Mi lehet a kutyával?
Szemem elkáprázódott, mert élesen besütött a nap. Nyoma sem volt a felhőknek, minden megint a legszebb trópusi fényben ragyogott. Most már kezdtem hinni, hogy az ég kegyeként késik az esős évszak, szegény Robinson hadd örüljön végre, sok megpróbáltatás után a saját birodalmának.
No de Pang csaholni kezdett. Vidáman, jókedvűen. Mintha emberi hangot hallottam volna.
Erre kinéztem a sátor nyílásán, s ellátottam a szájamat.
A sátor felé hajló fa ágán egy papagáj üldögélt.
Okos szemével a kutyát figyelte, és kiabált: "Gyilkos! Gyilkos!"
Péntek volt.
Visszajött, megkeresett, rám talált. A galambok és a papagájok képesek erre.
Abban a pillanatban, hogy kinéztem, a madár széttárta ösztövér szárnyát, és a vállamra repült.
Igen, igen, Péntek volt, nem fért hozzá kétség.
Pang továbbra is izgatottan figyelte.
Megsimogattam madaram fejét, okos kis homlokát. Féloldalra fordította tekintetét, úgy nézegetett, hogy valóban én lennék az – Robinson Crusoe, a gazda?
S mivel nem tévedett, rikácsolásával és szárnycsapkodásával adott örömének kifejezést.
Simogattam, nyugtattam, s ezt Pang irigykedve vette tudomásul. De hát az irigységről többé szó nem lehetett, mert most már tudtam, hogy két állatot viszek magammal, egy kutyát és gyerekeim régi társát, a madarat. Most még egy állatka kellett, hogy harmadik gyerekem is megkapja kedvencét. Azt is tudtam, hogy mi lesz az: egy majom a brazíliai partról, amit magam fogok be, ha valahol kikötünk.
Odaszóltam a kutyának:
– Pang, figyelj, ez itten Péntek, a társad!
És megszagoltattam a papagájt. Majd a madárra szóltam:
– Ez itten Pang, a barátod!
És a madár fejét a kutya homlokához érintettem. Így tesznek a vadászok, az erdészek, ha állatokat akarnak összeszoktatni. Sikerült is, Pang megnyalogatta Pénteket, az kedvesen, minden riadalom nélkül rákotyogott a kutyára. Majd amikor Pang leheveredett, a hátára szállt.
Szívből örültem madaram visszatérésének.
A második napon a reggelit már hármasban fogyasztottuk el.
A két állat hamar összebarátkozott, és amikor elindultam, hogy felkeressem az erdőt, amire régen vágytam, a madár és a kutya jó cimborák lettek.
Péntek szokás szerint a vállamról nézegetett szerteszét. Ha elszállt egy-egy papagáj a közelünkben, pislogott, de a szárnyát nem rebbentette meg.
Mondom, az erdőt akartam látni. Iszákomat és a puskát a vállamra akasztottam, a lőporszarut a nyakamba. A bal vállamon madaram, így indultunk el erdei kirándulásunkra.
Az erdőt a keresztúton át akartam elérni. Azon az úton, ami a völgyből lefelé vezetett, így tehát erre indultam. Merő víz volt minden, de ennek még örültem is, mert a nedvesség hűsített, üdített. A telep felől fejszecsapásokat hallottam, ami azt bizonyította, hogy békesség van és munka. Amikor leértem a bekötőösvényre, ami elágazott a Halász-öböl felé, semmi nyomát nem láttam annak, hogy bárki is halászni ment volna Tengervirág lakóiból. A hálók helyükön lógtak, beléjük kapott a szeszélyesen fújó szél.
Az erdő küszöbén megcsapott a fák, a növények, a sűrű bozót fojtó szaga.
Különös, de az erdőben nehezebb és kevesebb a levegő, mint a szabad réteken, tisztásokon. Sokszor hallgattam a trópusi erdő csendjét. Ha a Hull folyó partján, gyerekkoromban, felfelé ballagtam, és kirándultam York környékére, ahol erdőt találtam, számomra mindig örömet okozott. Valóságos üdvrivalgás fogadott. Nem így a trópuson. A trópusi erdő élővilága elhallgat, ha idegen közeledik, így történt most is.
A madarak és az erdő rágcsálói elcsendesedve figyelték, kik jönnek birodalmukba. Péntek nyugtalanul pislogott körbe-körbe. Nem állítom, de feltételezem, gyanakodni kezdett, hogy visszahoztam az erdőre. Belekapaszkodott az ingembe, körmeit sem kímélte.
Az erdő szívesen fogadott. A korhadó fák látványa, a trópusi páfrányok, az orchideák, a mindenféle növény és virág, a magasba törő fák, pálmák, folyondárok, az erdő közepén átfolyó patak visszaidézte bennem a múltat. Idáig még nem jutott el az emberkéz, de tudtam, hogy előbb-utóbb erre is sor kerül. Mondtam is Martinnak, hogy igen erős fák, különösen kemény törzsűek találhatók a patak szélén. Ezekből kitűnő móló készíthető. Ideje lenne a házaknak tornácot, járdát csinálni, amire bőven jut faanyag.
Az általam már jól ismert nyulak s rókafélék tűntek fel előttem. Ez volt a sziget legelhagyatottabb, legismeretlenebb része. Pang óvatosan lépkedett. Nem egy alkalommal nagyot ugrott, hátrált. Kígyó, skorpió vagy óriáspók zavarta meg négylábú társamat.
Az egyik tisztáson óriási tengeri sas szárítgatta hatalmas szárnyait.
Tekintélyes példány volt. Percekig tétováztam, hogy lelőjem, ne lőjem le, végül is életben hagytam. Elgyönyörködtem a szép állatban, s vártam, hogy talán felrepül, ha közel érek hozzá.
Néhány lépésre bevárt, s csak akkor szárnyalt fel nagy rikácsolással, amikor karnyújtásnyira értem, és mozdulatot tettem, hogy megsimogatom a tenger halrablóját.
Dühösen szállt el a fák között, ki a tengerre.
Arra tartottam én is. Arrafelé volt az öböl, ahol egyszer kalandos körülmények között partot értem. Évek teltek el, míg eljutottam ide, méghozzá saját készítésű kis hajómon, életem első vitorlás csónakján. Ez az utam részben szerencsés, részben szerencsétlen volt. Az utóbbi azért, mert első utamon elragadtak az áramlatok és örvények, kivittek a tengerre, s úgy tűnt, nem tudok partot érni. Akkor döntöttem, hogy eszembe se jut többé egyszerű kis csónakon elhagyni a szigetet. Egy öbölbe értem akkor, utolsó erőmmel, s ezt az öblöt kerestem most fel.
Kiértem a fák közül. Elém tárult az öböl, az erdőn átfolyó patak torkolatával. Meglepetésemre még állt a víz szélén az a cövek, amit vitorlás csónakom kikötésekor használtam.
Sokáig időztem itt, leheveredve a fövenyre, ahová a dagály nem ért el. Gyönyörködtem a tájban, a magányos öböl szépségében, a mögöttes erdő fenségében. Ettem, Pangnak is, a papagájnak is adtam, banánt, szőlőt, kétszersültet is, mert szerette.
Késő délután tértem vittem, a nyugati part szélén, el a Halász-öbölnél.
A hálók mozdulatlanul lógtak a helyükön.
Magam se tudom, miért, de nem mentem felfelé a völgynek, egyenesen a nyári lakhoz, mert kedvet kaptam alkonyatkor érni az északi csúcshoz, a "hajóorrhoz". Nagy utat tettem már eddig is, legalább tíz-tizenkét mérföldet bejártam.
Amikor kutyámmal, madarammal az apálytól szabad part tocsogói közt ballagtam, hasonlóan a tegnapihoz, kagylókat gyűjtve még, hirtelen megtorpantam.
Egy régi emlék vágott belém.
Soha nem felejtem el, mit éreztem, amikor megláttam szigetemen az első lábnyomot. Megdöbbenés, megrendülés, de kétségbeesés is volt a részem akkor.
Ugyanezt éreztem most is!
Lábnyomokat láttam a fövényben!
Több láb nyomát, amit könnyen megállapíthattam. Azt is megállapítottam, hogy a nyomok indiánok lábaitól származnak. Ha európai ember egész életében mezítláb jár, akkor sem terülnek annyira szét a lábujjai, mint az indiánoké, de az európai fehér sarka sem olyan széles, egyedül a karib, az árúak, az Orinoco indiánoké.
Hosszas vizsgálódás után megállapítottam, hogy négy ember nyomát látom, amik elvezetnek a víz szélétől a fövény széléig, ott egy darabig a Látóhegy oldalán felfelé. De ugyanakkor azt is láttam, hogy a nyomok visszafelé vezetnek, rátérnek újból a fövényre, majd elérik a víz szélét.
Itt megszűnnek, de nem volt nehéz kideríteni, hogy miért.
Mély, hosszúkás bevágást mutatott alacsony vízben a korallhomok.
A bevágás nem volt más, mint egy csónak, méghozzá igen hosszú csónak, tehát kenu aljgerendájának a nyoma.
Nem egyszer, de többször bejártam a nyomok vonalát, igyekezve a legpontosabban kideríteni mindent
Azt már az első pillanatban sejtettem, hogy a csónak és a lábak nyoma nem az én telepem indiánjaitól származik.
Tengervirágon nincsenek ilyen hosszú, távoltengeri útra használt kenuk. Meg azután a mi indiánusaink nem járnak saru nélkül. Büszkeségük az ágyékkendő, a saru és a minél vastagabb gyöngyfüzér a nyakban.
Pang is észlelte a nyomokat, szaglászott, vinnyogott. Mindez azt bizonyította, hogy a nyomok néhány órásak lehetnek, vagyis az apály elejéről származnak, mert az éppen közeledő dagály, ha nem is teljesen, de részben alaktalanná formázza a lábak nyomát.
Bevallom, meghökkentem.
Espinoza kapitánytól tudtam, hogy egy év óta nem mutatkoztak vadak a szigeten, vagyis legutóbbi megfutamodásuk óta senki nem látott közülük egyet sem.
A négy idegen indián lábnyom és a kenu nyoma azt bizonyítja, hogy az indián csónak vagy a sziget közelében maradt, esetleg valamelyik öbölben megbújt, vagy valahol kihúzták, vagy érthetetlen okból – vagy nagyon is érthető okból – a csónak eltávozott.
Az utóbbi eset akkor állhatott fenn, ha a vadak valamelyik törzse támadást akar a sziget ellen intézni, s a csónakot kémkedésre küldték ki.
Talán éppen ezt az öblöt tartják majd a legalkalmasabbnak a partraszállásra?
– Uramisten – suttogtam –, uramisten! Valami készülőben! Azonnal meg kell vinni a hírt a telepre s a hajóra, nehogy váratlanul érjen minket egy esetleges támadás.
Füttyentettem Pangnak, rászóltam a madaramra, hogy kapaszkodjon, s rohanni kezdtem, felejtve mindent, ami szép volt eddig, amikor – megláttam valamit.
Vitorlacsiga volt, az a fajta, amit az orrvitorla behúzásánál használunk.
Hogyan kerül ide egy hajócsiga, az indián lábak közelébe? Mert a kettőnek köze volt egymáshoz. A dagály a fából készült vitorlacsigát ugyanúgy elviszi majd, mint amennyire elsimítja a lábak nyomát. A hajócsigát az ejtette el, aki ide lépett. De hogyan került a Dolphin egyik csigája ilyen messzire a hajótól?! Mert képzelhető megrökönyödésem, amikor felemelem, megnézem, és a tölgyfa tokon, tehát a vitorlacsiga burkolatán ott látom a jól ismert jelt:
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Egy nagy D betűt és három hullámvonást alatta, amilyet az átszerelésnél Martin durva, kemény keze vésett a fába.
Előbb elhűlve meredtem a vitorlacsigára, majd az iszákba tettem, és most már sietve megindultam felfelé, hogy mielőbb elérjem a nyári lakot, hátha üzenet vár ott, de ha nem, akkor rohanvást indulok lefelé a telepre.
Bizony lihegtünk jó kutyámmal, amikor felértünk.
Senki nem járt ott, senki.
Mindent érintetlenül hagytam, gondolván, úgyis visszajövök még. Egyedül az bántott, hogy közeledik az este, és szerettem volna ezt az estét még idefent tölteni.
Közben fejemben kavarogtak a gondolatok.
Többször elővettem a vitorlacsigát, néztem, valósággal megbabonázva meredtem rá. Érthetetlen, érthetetlen! Képtelen voltam bármi összefüggést találni a csónak nyoma, a lábnyomok és a közismert hajófelszerelés között. Pedig egymáshoz tartoztak, mint mondtam, egyszerűen azért, mert a dagály hullámai azonnal felkapják a facsigát, elviszik, és soha vissza nem hozzák. A csónak és a lábak nyomaival is e» történik.
Amikor kiértem arra a tisztásra, ahonnan lelátni a völgyből a telep öblébe, megláttam a hajónkat
Még mondtam is magamban: íme, a hajó milyen csendesen, mozdulatlanul áll, még alakokat is látok ott mozogni, amikor villanás támadt a hajóorrban, füst csapódott ki, és mindezt dörrenés követte.
Eldördült tehát a vészjel, vagyis a hívásom jele!
Erre már nem nézelődtem, de futottam lefelé, amilyen iramban csak tudtam.
Pang rohant elöl, mintha nyitná az utat. Időnként visszanézett, csaholt, majd vágtatott tovább. Amikor leértem a patakhoz, és nem lehettem távolabb az öböltől félmérföldnyire, elsütöttem madarászpuskám mindkét, csövét.
A dörrenés eljutott a hajóig, és legalább jeleztem, hogy megyek, ott leszek rövidesen.
Alig értem a patak feletti hidacskáig, amit Espinozáék készítettek a kecskenyáj könnyebbségére, megláttam Martint és Hindut, mint néztek felfelé az útra.
– Hahó!
– Hahó!
– Baj van!? – kiáltottam.
Martin intett:
– Baj!
Átszaladtak a hídon, Martin és Hindu, nyomukban még egykét spanyol, majd rohanva a telep felől Espinoza kapitány.
– Nagy baj van, uram! – lihegte Martin, amikor találkoztunk. – Kegyetlenül nagy baj, fene nagy baj!
– Mondjad már, Martin, mondjad!
– Nem is hinnéd, uram…
– Beszéljél már, Martin!
– Megszöktek a gazemberek!
– Ki? Tom Smith, Jack Filkorn és a másik kettő?
– Dehogyis, uram. Will Atkins, Willy Fry és Vasököl!
Azt hittem, a lélegzetem áll el.


TIZENNEGYEDIK FEJEZET

Keressük a szökevényeket. Egy megdöbbentő eset.
Mit találtunk?


Helyzetünk egyszeriben nehézzé vált.
Will Atkins, Willy Fry és Vasököl eltűnése nemcsak azt jelentette, hogy a három gazember megszökött, de azt is, hogy valahonnan, valamilyen formában segítségük érkezett. Ez a segítség nem lehetett más, mint a kenu, amiben a három gazember tovaevezett, vagy pedig…
Igen, vagy pedig – Tengervirágon tartózkodik, elbújt valamerre, amit megtalálni nem lesz könnyű, sőt talán nem is sikerül.
Ezt a feltevést különösen Josiah, Espinoza és Martin hangoztatta.
– Képtelenség, hogy fehér ember indián kenuban kibírjon egy olyan hosszú utat, amilyen tőlünk az Orinoco torkolata – mondta Josiah, amikor latolgatni kezdtük, hogy mivel kell számolni. – Mert a kenu máshonnan mégsem jöhetett, mint az Orinoco-deltából, vagyis az ottani szigetekről.
– Így van – állította Espinoza kapitány –, jól mondja a kapitány. Én is így hiszem. Meg azután az indián kenuban nincs is annyi hely, hogy az evezősökön kívül még három ember elférjen benne!
– Rendben van – szóltam közbe –, elfogadom az érveléseket, de hátha nem egy, hanem több kenu volt, ám a parthoz csak egy jött? Hátha, kapitány uram?
Ezen elgondolkoztunk, érthető. És mint ilyen esetben mindig, kezdett a sok véleménnyel összekuszálódni minden.
– Az én gondolatom az, hogy csak egy kenu volt – állította Martin. – Ha több lett volna, látnunk kellett volna. Azt hiszem, hogy Atkinsék a szigeten rejtőzködnek.
– És micsoda feladata lehetett a vitorlacsigának? – vetettem közbe. – Nézzétek meg jól, a hajónkról származik.
Josiah töprengve nézegette.
– Ott találta a bácsi az öbölben?
– Ott. Miért mondanám?
– Nem értem. Ez a csiga a második orrvitorlán volt, én tettem rá reggel.
– Attól még ellophatták – feleltem.
– De miért? – csodálkozott Josiah.
– Hogy felhasználják valamihez, aminek a segítségével a gazemberek leereszkedtek a kenuba – mondta Martin. – Nincs mit csodálkozni az ilyesmin. Csak így történhetett.
– Ezt az érvet elfogadtuk.
– Csakis az arribák lehettek – mondta még Espinoza kapitány.
– Ők kíséreltek meg támadást ellenünk. És ők vannak barátságban Will Atkinsékkal.
És ekkor olyasmit mondott Martin, ami bosszúságot okozott nekem.
– Azt mondta a kormányzó, hogy az öbölben látott nyomok a kenutól kimentek a dagály határáig, majd visszatértek a csónakhoz.
– Azt mondtam. De mit akarsz vele?
– Azt, hogy a kifelé vezető nyomok vajon mélyebben vagy azonos mélységben voltak-e, mint a kenuhoz visszavezető nyomok?
Mindjárt megértettem, mit akar Martin tudni.
– Az ám, Martin, nagy hibát követtem el! Erre nem figyeltem. Bizony lehet, hogy a négy indián a hátán vitte ki a szökevényeket, esetleg éppen kettő a súlyos Vasökölt. De mégis, visszagondolva, úgy tűnik, hogy mélyebbek voltak a kifelé vezető nyomok.
– Kormányzó uram, a gazemberek a szigeten vannak – jelentette ki Espinoza.
– Bizony, a szigeten, bácsi – bólogatott Josiah. Martin ugyanígy. Most már én is ezt vallottam.
– Sajnos, itt az este, tenni semmit nem tudunk – mondta Martin. – És mégis kell tenni, de mit?
A Tanácsfa alatt ültünk.
– Előbb mondjatok el mindent – szóltam. – Ki vette észre eltűnésüket, s mit tettetek az eltűnés hírének pillanatában? Mert erről semmit nem tudok.
Josiah megköszörülte a torkát, néhány pillanatig gondolkozott, majd megkezdte beszámolóját.
– Azzal kezdeném, hogy nem követtünk el semmi hibát, mégis megtörtént a lehetetlen. Nagy szégyen ért, nem tagadom. Mindenki munkában volt, tevékenykedett. A parton Martin házát kezdték építeni. Kiásták a földet, köveket hoztak, törtek, alapnak, alsó falrésznek. Jó néhányan hozzáfogtak a vízlapátoló szerkezet felállításához. Mi a hajón megkezdtük a kötélzet kicserélését. És a jobb oldali raktár kiürítését, hogy balra dőljön a hajó.
– Azok ketten a raktárban nem maradhattak, áttettük őket a bejáróba. Nem tehettünk mást, kellett a hely. Móka maradt mellettük, s csak akkor hagyta őket ott, amikor kimentünk a partra. Legalább tizenötször fordult a csónak a part és a hajó között. Igaz, meglazult az őrzés, de ennek egyikünk sem az oka. Ki gondolta, hogy valahonnan segítséget kapnak, éppen most, ezen a napon, amikor hírt nem adhattak, hogy foglyok, és segítséget kérnek. Végeztük a munkát, mint kellett, hiszen nem indulhatunk neki a tengernek meglazult árbocozattal, hevenyészett merevítőkkel, felhúzó kötélzettel, sérült bokonyokkal.
Mondtam, hogy bizony nem, de beszéljél – tovább.
– Dolgoztunk megfeszített erővel. Időnként, mint említettem, Móka is segített, mert kellett az ő segítsége. Ilyenkor azok hárman egyedül maradtak. De hol? A parancsnoki fülke előterében, ami nem több, mint egy kuckó, apró ablakkal a taton.
Közbeszóltam:
– Igen ám, de nem az a kuckó és az apró ablak számít, hanem a mellette levő kajüt nagyobb ablaka. Közismert, minden hajó legelhagyatottabb, kevésbé ellenőrzött része mindig a tat.
– Így van – intett bánatosan Josiah unokaöcsém –, így van, bácsi, s elég szomorú, hogy erre nem gondoltam. Hogy vinné el az ördög, erre biz nem gondoltam! … Mennyi idő múlt el, most sem tudom, már abból a szempontból, hogy Móka kijött a fülkéből, és segített nekünk. Talán bőven egy óra is. Tudja bácsikám, hogy munka közben az ember nem nagyon nézegeti az idő múlását. Meg azután sarkallt az éjszakai nagy eső is, arra gondolva, hogy csak megjön az esős időszak, ami akadály a rendes munkában. Mivel kiderült, sütött a nap, reggel mondtam az embereknek, no, legények, csülökre, siessünk, amennyire tudunk! így került az őr, Móka is a segítők közé. De most már mindegy, megtörtént. Bizony, elcsüggedtem. Mondtam is unokaöcsémnek.
– Dehogyis mindegy, fiam, dehogyis. Bár ne történt volna meg, magad is tudod, ezzel se nyugalmunk, se békénk. Ha a szigeten vannak, a nyomukra kell jutnunk, mert örök veszedelmet jelentenek. Ha nincsenek a szigeten, akkor várhatjuk visszatértüket, méghozzá az arribák segítségével. Ha a szigeten bujkálnak valahol, akkor is jön a támadás, azért maradnak itt, mert biztosak a dolgukban, vagyis hogy felmentik őket. Így van ez…, de beszélj csak tovább, hogy tudjam, mint történt!
Erre Josiah folytatta:
– Sokat már mondani nem tudok. Elkészítettük az árbockötélzetet, délután lett, végül késő délután, amikor nagy nehézségek között a hajóra szállítottuk az utolsó kötélcsomót és felszerelt keresztrudat. Egyszer csak Móka azt mondja: hej, a rigók már szomján halhattak ebben a melegben, inni kell nekik adni! … Erre fogta a frissiben megtöltött kőkorsót, és megindult a bejáróba. Nem telt el fél perc sem, amikor csak jön ki, rám néz, és azt mondja: hol vannak?… Ott álltam a hátsó árboc alatt, nézegettem felfelé. Először nem értettem a kérdést, de láttam elképedt tekintetét, nem álltam meg: kiket keresel?… Mondja, hogy Atkinsékat. Erre én néztem rá elképedve, Atkinsékat? Hát ott vannak a benyílóban, a földön megkötözve! Azt mondja, hogy bizony nincsenek, hűlt helyük van ott, de még a kötelek is hiányoznak, amivel béklyót adtunk karra, lábra. Azt hittem, hogy Móka megbolondult. Vagy mókázik, hiszen tudjuk, szereti a tréfát. Nem lehet, mondtam, nem lehet, hogy ne legyenek ott… Végül is beléptem az előtérbe. Valóban senkit sem találtam. Berohantam a kabinba, majd a másik, majd a harmadik kabinba. Sehol senki. Erre már előjöttek a többiek is, Erik, Hans, Fickó, a kovács és az ács, akik kemény munkát végeztek a mai napon. Eltűntek? – kérdezték. Hát ez hogyan lehet? – találgatták. Mondtam, én sem értem. De azért nem kellett nagy tudomány hozzá, hogy kiderítsük. A nagy kabin ablakán másztak ki, s leereszkedtek, ide kellett nekik az orrvitorla kötélzete, amit megszereztek, méghozzá akkor, amikor mindenki a parton volt. Csak azt nem értettük, honnan szereztek csónakot, mert a miénk állandóan velünk volt. De most már értjük, hogy nagy szerencséjükre indián kenu jött értük.
Ekkor, hogy Josiah idáig ért elbeszélésében, újabb töprengésbe estem. Jojó, mindent elfogadok, hogy könnyedén szereztek kötelet, hogy kimásztak a kabin nagy ablakán, hogy csónak várta ott őket, és azt is, hogy a nagy kavargásban senki nem látta az indián kenut. Mindent elhiszek. Csak nem értem, ki tudatta velük, mármint az indiánokkal, hogy Atkinsék foglyok, és a hajón találhatók, méghozzá a taton?… Ki tudatta velük?
Espinoza a homlokára ütött.
– Hol van Smith, Jack Filkorn, a másik két ember, és hol vannak azok az indiánok, akik az angolokkal barátkoztak? Hol van Üstkondér? Juan, nézzél utánuk!
Töm Smithre azonnal rátaláltak. Nem okozott gondot. Mindenki látta, az egész idő alatt együtt dolgozott a többiekkel. Nem is kellett alibit bizonyítania. A két "hajótörött" ugyanígy volt, ők is Martin házánál dolgoztak, követ fejtettek, cipeltek, és még mindig ott munkálkodtak. Nem találták ellenben Üstkondért, de Jack Filkornt sem.
– Hallod-e, Martin? – mondtam. – Mikor láttad utoljára Üstkondért?
Martin elgondolkozott. Juan is, Espinoza is. Kiderült, hogy reggel látták, azután eltűnt, de észre sem vették. Üstkondér tehát eltűnt.
– Itt az első nyom – szóltam fellelkesülve. – Üstkondér kegyelmet kapott, de nem volt érte hálás. Ő tehát az, aki az idegen kenut a hajóhoz vezette, tőle tudták meg a távoli partokról jött arribák, hogy Atkinsék foglyok. Vége tehát a találgatásnak, most gyorsan tartsunk haditanácsot, mit tegyünk, hogy a továbbiakban váratlanul ne érjenek minket?
– Igen, igen – bökte közbe Martin –, így kell tennünk. Most mondja Juan, hogy Jack Filkornt sehol nem találják!
– Jack Filkornt?!
– Bizony nem, uram – jelentette Juan –, tűvé tettünk mindent, de nincsen sehol. Azt mondják az emberek, hogy már régebben nem látták.
– Tehát ő is áruló? – néztünk egymásra.
Közeledett már az este, nem volt sok időnk a tanakodásra. Cselekedni, tenni kellett, nehogy nagyobb baj érjen minket
– Mindegy – határoztam –, most már ne firtassuk, merre lehet Jack Filkorn. Fogadjuk el, hogy ő is követte Üstkondért, vagy éppen Üstkondér követte őt. De mi legyen a teendő? Kettőt ajánlok, mint a legfontosabbat: át kell kutatni a szigetet, mert ha elbújtak a gazemberek, akkor váratlan bajt okozhatnak. Ez az egyik. A másik: ki kell dolgozni a védelmi tervet, mert ezek után joggal várhatjuk az arribák támadását!
– Helyes – bólintott Martin.
– Helyes – intett Espinoza kapitány.
Mire a következőt mondtam:
– Minden fegyverforgató embert azonnal fel kell fegyverezni. Juan intézkedj, ez már a te dolgod. A hajót sem lehet mellőzni. Halad majd úgy a munka, hogy a hajó részben őrséget tart, részben védelmet lát el, ha erre sor kerül. Tehát az ágyúk töltve legyenek, a legénység fegyverben álljon. Láttam a Látóhegy tetején a kősáncot, de a barlang körüli védelmi falat is. Ez a helyes. Itt védekezni nem lehet. Ha nagyobb létszámmal, sok kenuval támadnak az arribák, akkor a telep védhetetlen. Előbb itt kell védekezni a barlang előtt, utána, ha nem sikerül, felvonulni a tetőre, ahol nyílt a terep, és a tűzfegyverekkel könnyebben védekezhetünk az arribák nyilaival, hajítódárdáival szemben.
Tanácsomat elfogadták. Úgyszintén azt, hogy állandó őrség legyen a Látóhegy tetején, és azt is, hogy nappal rövid portyautakat tart a Dolphin. A Dolphinra nagy feladat hárul, mert ha felbukkannak a kenuk, akkor a hajó egyiket a másik után tiporhatja el…
– Ha jó a szél – tette hozzá Martin.
– Igen, hajó a szél, mert anélkül annyit sem ér, mint egy hajítófa – komorodott el Josiah.
Ekkor már minden számottevő ember együtt volt. Megjött a hajóról Bert és a kecskepásztor is, akit utasításomra Hindu váltott fel a nyájnál. Az öregember megdöbbenve hallotta a történteket. Sajnos, ő sem vett észre semmit, mert a sziget déli részén tartózkodott.
– Van velünk bőven fáklya meg lámpás – mondtam. – Kátrányt is hoztunk, aminek a segítségével újabb fáklyákat készíthetünk. Meggyőződésem, hogy Atkinsék a szigeten maradtak. Kell, hogy a nyomukra akadjunk. Holnap még nem kell várni az arribák támadását, mert a legközelebbi hely, ahonnan jöhetnek, ha kémeik megviszik a hírt, négynapi tengeri út. Tehát van időnk megszervezni a védekezést. Most tehát az első teendőnk, bár itt az este, hogy átkutassuk a szigetet! Te, Emilio Ficas, mindnyájunknál jobban ismered Tengervirágot. Szerinted hol lehet úgy elbújni, hogy bárki elmondhassa: az ám, ezt a rejteket nem ismertük! Nos, gondold csak át, amit kérek tőled.
Ficas megvonta a vállát
– Rejtek kerül bőven. Sok olyan, amiről ti nem tudtok. Még te sem, uram, aki itt éltél. Van barlang nem egy a hegyen, elrejtve a bozótban, de van az erdőben is, még a déli részen is. Van azután olyan sűrű, ahol rejteket találhatnak. Azt mondod uram, hogy a Halász-öböl feletti öbölben láttad meg a nyomot, és ott találtad a vitorlacsigát? Mert ha ott tették ki őket a kenuból, akkor ott a rejtekük! Először arrafelé kutassunk.
Ebben maradtunk.
És mire összeállítottuk a kutatócsapatot, magunkhoz vettük a fegyvereket, a lámpásokat, a fáklyákat, fejszéket, baltákat és ásókat is meg csákányokat, addigra teljesen besötétedett. Szerencsénk volt: a hold korán indult vándorútjára, és így ő lett legfőbb lámpásunk.
Megbeszéltük a jeleket. Ha a hajó segítséget kér, két ágyúlövést ad, de ha azt jelzi, hogy a kutatócsapat térjen vissza, akkor egymás után négy lövést ad le. Ha a telep jelzi a hajónak, hogy baj történt, akkor a hajóágyúk rövid szünettel két-két ágyúlövést adnak le. A telepen marad Espinoza kapitány és két spanyol fegyveres, valamint az asszonyok és a gyerekek. A hajón marad Josiah, Hans és Erik, valamint az ács, aki megrántotta a lábát, és nehezen járt. Más mindenki velem jött, kivéve két indiánt, akik ugyancsak a telepen maradtak. De velem jött Hindu is, aki addig könyörgött, míg hajlottam a szóra, és az egyik indiánt jelöltük a karám mellé, a nyáj őrzésére. Gondot okozott Tom Smith és a két "hajótörött", mert nem akartam szaporítani a bajokat. A megbízhatóság inogni kezdett. Említettem már, hogy eltűnt Üstkondér, de eltűnt Jack Filkorn is. Ezért úgy döntöttünk, hogy – akár tetszik, akár nem – a három ember, mármint Tom Smith, a púpos és a két "hajótörött", akiket jobb híján így nevezek, holott tudjuk, hogy nem azok, tehát ők hárman éjszaka idejére lakat alá kerülnek.
– Lássátok be, hogy a történtek után másként nem tehetünk – mondtam a három embernek. – Hozzájuk tartoztatok, nem látunk se a szívetekbe, se az agyatokba. Bilincset kaptok, kibírjátok reggelig. Tudjátok, hogy az ítéletnél kegyesek voltunk irántatok, most se akarunk ártani. Másként nem tehetünk.
Mind a hárman bilincset kaptak, amit még Morgan úr kegyeskedett nekünk adományozni. Utána Espinoza kapitány bezárta őket az egyik házba.
Amikor mindez megtörtént, elindultunk.
A terv az volt, hogy előbb a Látóhegy északkeleti oldalát vizsgáljuk át, azután az északit, és végül a nyugatit.
Onnan a csapat egyik része továbbhalad, és a völgyválasztónál, ami a túlsó oldal öbleihez vezet le, felállnak, és ellenőrzésük alatt tartják a területet. Ezt a csoportot, aminek a vezetője Martin, és tagja három spanyol, valamint az ács, arra kértem, igyekezzenek minél előbb felérni leshelyükre. A spanyolok pontosan tudták, hol kell megállni és figyelni.
Jómagam a többiekkel, a patakhídon túl, a Látóhegyre indultam. Velem volt Picas, Bert, Móka, Fickó, valamint Juan és fegyveres csapata. Egész kis hadsereg. Madaramat a hajón hagytam, de Pang mellettem loholt. Puskámat és kardomat (mert ezt is hoztam) Hindu cipelte. A kutatáshoz szükséges szerszámokat, mármint ásókat, csákányokat, fejszéket, az indiánok hozták. Csendben haladtunk, lopakodva, amihez mindannyian értettünk.
Említettem, hogy erősen sütött a hold, ami nagyon megkönnyítette feladatunkat, de Martin figyelőszolgálatát is, ha nem csalódom.
A bozótok között, köves talajon, elég meredeken másztunk felfelé, de nem tehettünk többet a patak hídjától, mint ötven-hatvan lépést, amikor Pang, a kutyám, nyüszíteni kezdett, és rohanva megindult lefelé.
Kiabálni nem akartam, tehát megálltunk, és figyeltük a kutyát.
Ficas azt mondta, hogy Pang észrevett valakit, tehát legyünk résen.
Nem telt bele fél perc, Pang ugatni kezdett.
A hang egy helyről, egy irányból jött, tehát a kutya rendületlenül csaholta azt a valakit vagy valamit, ami miatt elhagyott minket.
– Így szokta – mondta Ficas –, ha talál valakit vagy netán elcsavargott kecskét a bozótban. A vadászok úgy mondják az ilyesmit, hogy állóra csahol.
– Juan, itt maradtok, Ficas és Fickó meg én megyünk a kutya után – intézkedtem. – Figyeljetek. Hindu, hozd a fegyvereimet!
Ereszkedni kezdtünk. Itt kezdődik a völgy, és meredek az oldal, amin már feljutottunk. Ugyanakkor egy gödör található erre, tele mocsári növénnyel. A patak túloldalán már a házak látszanak.
A holdfényben láttuk, hogy a kutya egy helyben áll, ugat rendületlenül. Amikor észrevette, hogy megyünk, elénk szaladt, nyüszített, valósággal hívott, és máris visszarohant.
– Jó kutya, okos kutya – dünnyögte megelégedetten Emilio Ficas.
– Állj!
– Egy ember!
– Lenni ember!
Fickó ért elsőnek. Ficas másodiknak, Hindu harmadiknak a gödör közepére.
Fickó felemelte a fekvő embert, és kihúzta a holdfényre.
Jack Filkornt ismertük fel benne.
Feje, karja, lába mozdulatlanul lógott.
Jack Filkorn halott volt!
Megdöbbenve meredtünk a szörnyű látványra. »
Ficas térdelt le hozzá. Amikor Fickó féloldalt fordította, Ficas egy kést húzott ki a nyomorult ember oldalából.
– Indián kés – mondta Ficas.
Lámpásainkkal körülvilágítottuk a helyet, de semmi különösebbet nem vettünk észre. Azt mindenesetre láttuk, hogy Filkornt nem itt gyilkolták meg, a lábak nyoma és a vonszolás jól látszott, mert itt a gödörben még most is nedves volt a fű és a talaj.
Hogy miért jött el Filkorn a munkahelyéről, mi okozhatta, hogy nem szólt senkinek, és hogyan történhetett, hogy megölhették anélkül, hogy kiáltott volna, erre feleletet a halott ember nem adott.
Bosszú okozhatta halálát, a kés is ezt bizonyította. A gyilkos indián, most már nem kételkedtünk, Üstkondér lehetett, a Vasököl uralma alatt levő vadember. Arra se volt módunk, hogy eldöntsük: a gyilkosság és a három haramia szökése között volt-e összefüggés.
Ficas azt mondta, hogy Üstkondér önhatalmúlag cselekedett. Kicsalta valamilyen módon Filkornt a patakon túlra, leszúrta és elmenekült. A gyilkosságot azért hajtotta végre, mert Vasököl megparancsolta. Azzal Üstkondér nem törődött, hogy megkegyelmeztünk neki. Ő Vasökölben és Will Atkinsban látta a hatalmat megtestesülni, hiába ítéltük el őket, és hiába mentettük fel az indiánt. Üstkondér hódolata megmaradt Vasököl iránt. Vasököl még a tárgyalás alatt megfenyegette Jack Filkornt, amiért vallott és bűnbánatot tartott.
Nem tudtam szabadulni a gondolattól, hogy Üstkondér merénylete és a szökés között összefüggés volt. El is határoztam, hogy visszatérésünk után újból kihallgatjuk Tom Smith matrózt és a másik két angolt. (Kegyetlenül szégyenkeztem miattuk.) Ekkor támadt fel bennem a gyanú, hogy egy már régebben előkészített támadás készül a sziget ellen. Ezért jött a kenu: kémkedni és egyeztetni Atkinsékkal a támadást. Üstkondér tudott erről, készenlétben állt. Ezért is tűnt el már kora reggel.
Az összefüggések szálai közeledtek egymáshoz, s mintha már minden együtt lett volna.
Mindenesetre Jack Filkorn teteménél gondolatban bocsánatot kértem a szerencsétlen embertől, amiért őt is árulással gyanúsítottam.
A halottat nem hagyhattuk tovább temetetlenül. A trópuson korán oszlásnak indul a hulla. Egyébként is nedves volt a talaj, a hőség tartott, tehát nem lehetett mást tenni, mint Jack Filkornt a tetthelyen a legsürgősebben eltemetni. Ahány ásó, csákány, kőfejtő szerszám akadt, mindnek jutott gazda. A nyomunkba szegődött gyerekeket visszaküldtük a telepre, hogy jöjjön Espinoza kapitány is ide, mint a telep főbírája. Azonfelül üzentünk, hogy hozzanak vitorlát, amibe belecsavarjuk az áldozatot. Igen rövid idő alatt elkészült a sír, s mire Espinoza kapitány megérkezett, éppen csak annyi idő jutott, hogy vitorlába burkoljuk Jack Filkorn földi tetemét, s máris megkezdődhetett a szertartás. Mivel Filkorn katolikus volt, ír származású, tehát Espinoza kapitány temette el. Elmondott előbb egy Miatyánkot, majd számtalan Üdvözlégyet, majd megint egy Miatyánkot, végül a spanyol tengerészek szokása szerint búcsút vett a halottól.
A sír elhantolását és a kereszt felállítását nem vártuk be, ez már Espinozáékra várt. Még egy búcsúpillantást vetve Jack Filkorn bepólyált földi tetemére, kutatócsoportunk megindult felfelé a Látóhegy oldalán.
A kést magamhoz vettem. Hindu és még egy indián esküvel vallotta, hogy a kés Üstkondéré. Kovácsolt vas volt, mint amilyet az indiánok készítenek. Fanyelét dróttal kötötte át Üstkondér, erről ismerték fel társai.
Tüzetes, szorgos munka kezdődött. A nyulak, a pockok, a tengerimalacok ugyancsak meglepődhettek, hogy emberek jöttek a hegyre, s minden nagyobb kőrakás alá beledöftek, minden mélyedést, sűrűt, facsoportot átkutattak, minden barlangot vagy barlangféle bemélyedést megvizsgáltak. Így haladtunk át a Látóhegy keleti oldalán, nem mulasztva el semmit átkutatni, ami leshelyként számításba jöhetett. Oly éles volt a hold fénye, hogy jól láttuk a hajót, amikor felértünk a hegy tetejére, bár a hőség párázata borította a tengert. Idefenn ernyedten lógott a jelzőzászló. Némaság volt a tetőn. A régi kőrakás, amit védelmi körnek formáztak Espinozáék, negyven-ötven méterre a jelzőzászlótól – komor tömbként meredt ránk, ahogy közeledtünk.
Intettem az embereket, hogy lassan, lépésről lépésre közeledjenek, mert feltételezhető, hogy ott találjuk Atkinsékat, ami éppenséggel nem volt lehetetlenség.
– Lassan! – szóltam suttogva, amikor közeledtünk.
– Lassan! – adták tovább utasításomat.
Pangot előreküldtük, hogy szimatoljon.
Pang megállt. Hátranézett, majd előre, figyelt, szimatolt.
Végül megint nyüszíteni kezdett.
– Add a puskát, Hindu – szólítottam suttogva a legényt. Emilio Ficas, a kecskepásztor megfogta a karomat, hogy visszatartson.
– Angol úr – mert néha így nevezett –, angol úr, vigyázz. A kutya jelez. Ott van valaki. Majd én megyek előre.
– Nem – intettem. – Bízd rám.
De hiába szóltam, ketten is mellettem kúsztak lekushadva a köves, göcsös, hegyifüves talajon. Pang – akár a macska – mellső lábaira heveredve, várt minket. A kőrakásból denevérek vágódtak ki nagy sipítással. Hárpiák voltak, amilyenektől a yorki polgárok hanyatt-homlok elmenekültek volna.
– Nincsen ott senki – állt fel Ficas –, ha a denevérek így röpülnek.
Aztán levágta magát.
– Mégis van!
Rámeredtem.
– Mit beszélsz?
– Egy kart láttam kinyúlni a kövek közül – súgta a pásztor –, esküszöm a guadeloupe-i szűzre, hogy láttam!
Most olyasmi történt, ami valóban azt bizonyította, hogy emberek tartózkodnak a kőfal mögött.
Nagy robajjal elvált egy kő, és görögni kezdett.
Egyenesen nekünk tartott, alig jutott időnk a feltápászkodásra, hogy elugorjunk. Annyira mégse látni élesen a holdfényben, hogy kivegyük egy tárgy pontos formáját, mozgásának irányát.
A kő után egy másik, majd egy harmadik gördült el mellettünk.
Bizony megdöbbentünk.
Pang nem türtőztette magát, és minden intelmünk ellenére, vad és dühödt csaholásba kezdett.
Közben elosztottam az embereket, hogy körbe fogjuk a kőrakást, és egyszerre induljunk rohamra.
Amikor sejtettem, hogy a kör bezárult, felkiáltottam:
– Most!
– Vigyázzon, bácsi! – kiáltotta mellettem Bert, és elrántott. Egy hatalmas kő, valóságos szikla gördült el mellettem. Rohamra indultunk a kőrakás ellen.
Mindez néhány percig tartott, vagy annyi ideig sem.
Átugrottunk a kőrakáson, vagy átmásztunk rajta, ki hogyan tudott.
Valóban nem volt más, mint kövekből összerakott védelmi kör, amit iszalagok, folyondárok fogtak már körül, néhol hasonlatosan az erős kötélhez vagy lánchoz.
Itt is meglepetés ért minket.
A kőfal belső részén, amerről a kövek görögtek, egy emberi testet láttunk.
Holdárnyékban volt, tehát nem vehettük ki azonnal a kilétét.
Pang ugrott oda elsőnek, megugatta.
Ficas és Fickó a fényre húzta.
Üstkondér volt az ember, ugyanolyan holtan, mint előzőleg Jack Filkorn!
Üstkondért is megölték!
Három késszúrás volt a hátában, ami még vérzett, tehát a gyilkosság nemrégen történt. Körülbelül akkor, amikor mi felfedezhettük Jack Filkorn tetemét.
Ebből arra is következtethettünk, hogy a gyilkos vagy a gyilkosok észrevehettek a mi mozgásunkat, mert bizony ennyi ember mégsem tud zajtalanul járni.
A kövek görgésének rejtélye is megoldódott. Üstkondért a kőfalhoz lökték, vagy ide dőlt, amikor megölték. Testének súlya és haláltusája meglazította az egymásra rakott köveket.
Igen ám, de ki ölhette meg Üstkondért, a bennszülöttet, aki előzőleg megölte Jack Filkornt? Bunyan mester írja a Zarándokok útjában, hogy a bűnösök egymást vádolják, egymást pusztítják, amikor rádöbbennek arra, hogy tudnak egymás bűneiről. Lehet, hogy Üstkondér bűne is az volt, hogy túl sokat tudott Atkinsékról, Vasököl tetteiről, szándékáról. De az is lehet, hogy valami okból nem bíztak meg benne! Igen ám, de valóban Atkinsék a gyilkosok?
– Mit gondolsz, Ficas? – tettem fel a kérdést. – Ti jobban ismeritek őket. Üstkondért is, Vasökölt is. Ki tehette hát?
Ficas is, Juan is meg mindazok, akik évek óta együtt éltek ezekkel az emberekkel, nem tudtak elfogadható okot mondani a gyilkosságra.
Közben átvizsgáltuk Berttel és Mókával a kősánc minden részét, nyomok és esetleges jelek után kutatva.
Semmit nem találtunk.
Egy-egy emberi lábnyom látszott, de nem elég élesen ahhoz, hogy következtetni tudtunk volna, kitől is származik. Sok időnk nem volt a tétovázásra, sem a tartózkodásra. A kőrakás északi oldatában volt egy mélyedés, ahonnan a kövek egy részét Espinozáék fejtették ki. Ide helyeztük el az indián tetemét, földet dobva rá meg köveket, mert mást nem tehettünk.
– Induljunk? – kérdezte Ficas, amikor elhantoltuk az indiánt.
Előbb körbe vizsgáltuk a Látóhegy tetejét, minden bokrát, bozótosát. Senkit, semmit nem találtunk a riadtan menekülő állatokon kívül.
Az északi oldalon haladtunk lefelé.
Leértünk a sziklákhoz, amit a fészkeikről felriadt sirályok és szulák is bizonyíthattak. Nagy rikácsolás fogadta jöttünket.
– Itt ugyan nem bújhatott el senki – állapította meg Bert öcsém.
– Van egy barlang – mutatott lejjebb Ficas –, megnézzük, uram.
– Helyes – intettem, mert elvem a teljes munka.
Lám csak, mennyire elfelejti az ember egy idő után azt a helyet, ahol hosszú ideig élt! Amikor legutóbb lementem az északi csúcsra, eszembe se jutott, hogy az onnan alig hetven-nyolcvan méterre levő barlangba benézzek.
A barlang dagálykor megtelik vízzel, apálykor éppen csak marad benne valami. Dagálykor nem közelíthető meg száraz lábbal, apálykor igen.
Ebből is sejthető, hogy a barlang szája a tengerre nyílik. Valamikor a fókák nyomát fedeztem fel benne, mert nem győzöm hangoztatni, hogy egynéhány faj ezekből az állatokból a trópusi tengereknél is él. Valamikor ebben a barlangban is lehettek fókák, mert a barlangi kőpadon még mindig jól látszik a "csúszda", a fókatestek csiszolása. Ide tartottunk hát, Ficas tanácsára.
Kellő óvatossággal és figyelemmel közelítettük meg a barlang száját. Szerencsére apály volt még, a dagály éjfélre jön meg.
Az iszapban sem lábnyomot, sem másféle nyomot nem láttunk, mindössze a hullámok turzásának megszokott, habbal, törmelékkel kevert szegélyét.
Lámpást tartottunk a nyílásba, majd az egyik lámpás lángjáról fáklyát is gyújtottunk, hogy jobban lássunk.
Ezúttal Bert és Juan ment elöl, mint olyan valakik, akik hirtelen fedezni tudják magukat.
Előbb Juan kémlelt be jobbról, majd Bert balról. Ficas világított a középről.
– Láttok valamit? Intettek, hogy semmit.
A barlang mélyéről egyhangúan verődött vissza a hullámok moraja.
Pang mit tett? Közömbösen szaglászott, járkált, ami azt bizonyította, hogy nem érez emberszagot. A brazíliai sakálból lett indián kutya, a maiking – Pang is az volt – igen jó szimatoló, okos, szemfüles állat. Eddig két esetben jelezte az emberszagot. Most nem. Így tehát nem sokat tétováztunk, a fáklyákkal és lámpákkal beléptünk a barlangba, s körülnéztünk.
A barlang sem változott semmit. Olyan volt, aminek ismertem. Poshadt szagú, nyirkos odú, ahol valóban csak fókák élhettek meg.
Mégis megtorpantunk.
A barlang szája előtt, már bent a barlangban, iszapos, homokos a talaj. Jobbról és balról kőpad vezet a "csúszdához".
Nos, az iszapon hosszú csík látszott.
Az öbölben már látott kenu nyoma!
Az arribák kenuja itt is járt.
Amikor aztán bejutottunk a barlang hátsó részébe, ott meglepetésemre több mindenfélét találtunk. Egy nagyobb batyut, tele ruhaneművel, bennük társaim Will Atkinsnek és Vasökölnek több holmiját ismerték fel. Ugyancsak itt volt az a láda, amit én hagytam a szigeten, teljesen elfeledkezve róla, amikor eljöttem innen. A láda matrózláda volt, maradvány a hajóroncsról, valamelyik szerencsétlenül járt hajóstársam tulajdona. Ebben a ládában tartottam több műszeremet, amikről annyira elfeledkeztem, hogy nem is kerestem, amikor néhány napja megjöttünk. És íme, most itt láttam viszont, rajta a szép rézfogantyút, a csinos, de elkopott és megzöldült rézvereteket. A láda csatját elfordítva, kinyitottam, és benne olyasmit fedeztem fel, ami az én tulajdonom volt. Ez a tárgy nem volt más, mint az a szélrózsa (manapság már inkább iránytűnek mondják), amit a hajóroncson a kapitány kabinjában találtam. Ezzel határoztam meg annak idején szigetem fekvését, s ez volt segítségemre az idő meghatározásánál, amikor a nap, a csillagok és az iránytű segítségével pótolni igyekeztem az órát. A ládában az én szélrózsám nem volt egyedül. Több pisztolyt találtunk benne, zsíros rongyba bugyolálva, meg egynéhány tőrt, nagyobb kést
– Ugyan, miért hagyták itt, és mit keresett itt a kenu? – tettük fel a kérdést.
Bert szerint a kenu előbb az öbölben járt, majd idejött, itt bújtak el az arribák, és csak sötétedéskor indultak el, vissza nyugatnak, a hazájukba. Ezt a véleményt én is elfogadtam, megtoldva azzal, hogy a kenu nem járhat messze, mert a térdig érő vízben levő kenunyom még igen éles, sőt – nézzétek, íme! – lábnyomokat is látni amott a kövön, még nem szikkadtak fel.
Erre kimentünk a bejáró elé körülnézni. A párázat miatt messzire nem lehetett látni, bár a hold jó lámpás módjára világított.
– Mindenesetre itt az egyik búvóhelyük – mondtam. – Talán a biztonság kedvéért hagyták itt a ruhákat, a hajósládát a pisztolyokkal, valamiféle okból. De miért hagyták itt a szélrózsát?
Erre egyikünk sem tudott más okot adni, mint azt, hogy a kenuban kevés volt a hely, az arribáknak nincsen szükségük szélrózsára, jól tájékozódnak ők a csillagok után, de talán az is lehetséges, hogy Atkinsék határozott tervvel hagyták itt a ládát, benne a szélrózsát, a hat pisztolyt, a hat kést, három tőrt
A ládát magunkhoz vettük, majd mindent megfigyelve, átvizsgálva búcsút mondtunk a barlangnak.
A leletek és a látott nyomok azt bizonyították, hogy Atkinsék vagy a szigeten vannak még, vagy nem sok idővel ezelőtt távoztak ; el a kenuval.
Folytattuk tehát a kutatást.
Átvizsgáltuk a madár-sziklákat, mögöttük a mezőt, a sziklák alatti partszegélyt, ahol sok mélyedés, búvóhelyre alkalmas fejtek akad.
Mindenütt Pang járt elöl, aminek igen örültünk. Az okos kutya mintha érezte volna, milyen nagy szükségünk van rá, mert állandóan szimatolt, keresett.
Végül elértük azt az öblöt, ahol a vitorlacsigát találtam. Az volt a tervem, hogy innen haladunk majd felfelé, és találkozunk Martinékkal.
Ahogy leértünk a fövényre, Pang felfigyelt, hegyezte a fülét, majd rohanni kezdett.
Itt, az öböl északi karéjában, a fövény és a part között homokfal van. Mindenféle szép madár és parti fecskék tanyáznak ebben a falban.
Ide tartott Pang, és mi utána, de Pang ezúttal becsapott minket Több teknős húzódott meg a lösz alatt, azokat rohamozta okos kutyánk. Megbocsátva ezt a tévedést, hívtuk Pangót, jöjjön a partra, a föveny szélére, hátha nyomot talál, és felveszi, mint a vadászkutyák.
Erősen figyeltem, kutattam, mert érdekelt, hogy mennyire maradt meg a kenu nyoma és az abból kiszálló emberek lábnyoma.
Már azt hittem, elvétettem a helyet, amikor észrevettem azt a tengeri fűcsomót, ami mellett felfedeztem a vitorlacsigát.
Bizony, ellátottam a szájamat.
Mielőtt megmondom, hogy mi okozta a meglepetést, szólnom kell arról, hogy miért látunk mi, szigetlakók és tengerészek, jobban a holdfényben, mint az emberek többsége.
Először azért, mert megszoktuk, hogy éjszaka éppen úgy végezzük a munkát, mint nappal, másodsorban azért, mert megtanultuk, hogy a tárgyaknak van egy nappali alakja, s ugyanakkor éjszakai alakja is. Az avatatlantól nemegyszer halljuk, hogy éjszaka nem mer végigmenni az udvaron, mert más formájúnak találja, mint nappal, így is van. Mindennek más formája, mérete, alakja látszik nappal, mint éjszaka.
Ezért én mindjárt észrevettem, hogy a tengeri fűcsomó közelében, ahol a vitorlacsigát találtam, egy bolyhos sapka, egy pipa s egy tarisznya fekszik.
A pipa még meleg volt!
Igen barátaim, esküszöm, hogy a pipa még meleget árasztott, és a benne levő hamu, amikor gyorsan megpiszkáltam, néhány aprócska parázsszemcsét vetett ki. Aki szívta, az percekkel előbb még itt volt!
Ki hordta a sapkát, kié a pipa és a tarisznya?
– A bácsi pipája és a bácsi tarisznyája – jegyezte meg kellő csodálkozással Bert, mint aki minden holmimat jól ismerte.
– A sapka Will Atkinsé – tette hozzá Emilio Picas, a pásztor, amit Juan megerősített. – Biza, az övé!
Valóban az én pipám volt s az én tarisznyám, mivelhogy pipából is, tarisznyából is többet tartottam.
– Ellopták a kabinból – mondtam megcsodálva két szerény tulajdonomat. – Ha pedig a sapka Will Atkinsé, akkor az azt jelenti, hogy néhány perccel ezelőtt ő ült itt, pipázgatva.
Két lámpást hozva a tetthelyre, jól láttuk a fövényben az üldögélő ember nyomát, sőt könyöke helyét is. Bert szólalt meg okosan:
– A sapka után ítélve, hívjuk az ismeretlent Will Atkinsnak. Ez a Will Atkins tehát szundikálhatott, amikor észrevette, hogy közeledünk. Felugrott, rohanni kezdett, arra már ideje sem volt, hogy a kialvó pipát, a tarisznyát meg a sapkát felkapja.
De merre szaladhatott? És hol lehet a rejtek?
Ficas a sapkát Pang orra alá nyomta, a kutya vette is a szimatot, de néhány lépés után, ami felfelé vezet a Látóhegyre, elvesztette a nyomot. Tétován körülnézett, szaglászott de csak értelmetlenül, hol jobbra, hol balra, hol előre, hol hátra. Így nem sikerült követni Will Atkinst.
Tehát a sapka, a pipa, a tarisznya felfedezésével – a tarisznyában élelem volt – újabb talány elé kerültünk. Vajon Will Atkins egyedül maradt a szigeten? De miért ment volna el a másik két gazember, itt hagyva magára Will Atkinst? Ha mégis együtt maradtak, akkor a közelben kell rejtőzködniük, mert Will helyzetéből arra következtettünk, hogy az őr feladatát látta el. Ha pedig valamilyen okból magára maradt, akkor az is lehet, hogy csak pihent, s valahová igyekezett.
Sűrűsödtek a feltevések, és szaporodtak a találgatások.
– Merre haladjunk? – vakarta fejét a kecskepásztor.
– Gondoljuk csak meg, az előbb a pipás ember még itt tartózkodott – mondtam. – Ha itt volt, messzire nem jutott, mert aki menekül, igyekszik minél előbb búvóhelyet találni. Nem tehetünk mást, mint kutatunk és keresünk. Találkoznunk kell Martinékkal.
Igen ám, ha minden rendben ment volna.
A nagy kutatásban, sietésben észre sem vettük, hogy felhők közelednek. És egyszerre csak elérték a holdat.
Az előbb még világos volt, akár több száz méterre is ellátunk. Egyszerre sötét lett, a vastag felhők elfedték az eget.
Lámpással kutatni nehéz feladat. A lámpa kétélű fegyver, áruló lehet és megtévesztő, ha elalszik, vagy kiesik az ember kezéből. Akkor még kevesebbet látni, mintha lámpafény nélkül haladtunk volna. A lámpás célponttá alakítja azt, aki kezében tartja.
Mégsem tehettünk mást, mint minden lámpást és fáklyát meggyújtottunk.
Így haladtunk szétszóródva a Látóhegy nyugati oldalán felfelé, mígnem elértük a tetőt. Átkutattunk több búvóhelyet, bokrost, facsoportot, sziklacsoportot, két barlangot és több földhányást, ahol rejtőzni lehetett.
Nyoma sem volt a gazembereknek.
Közeledve a völgy nyugati kijárójához, Martin hangját hallottuk:
– Hahó, uram, erre vagyunk! – Hahó!
A levezető út szélén álltak fel, s mint Martin mondta, láttak is minket, de nem akartak elmozdulni, mert a parancs úgy szólt, hogy várjanak ránk.
Elmondtuk a Látóhegy tetején megért felfedezésünket, majd a barlangban és az öbölben történteket.
Érthető, hogy elcsodálkozott Martin.
– Mi nem láttunk semmi különöset. Legfeljebb talán annyit hallottunk, hogy egy nagy állat csörtetett előttünk.
– Mikor?
– Nem régen. Mielőtt befelhősödött.
– Honnan tudod, hogy állat volt?
– Sejtettük.
– Nem állat volt az, Martin – szóltam csüggedten. – Maga volt az Will Atkins!
Martin megvakarta a feje búbját. Elkeseredve nézett a lámpásba.
– Esküdtem volna, hogy disznó. A kapitány mondta, akadnak a szigeten elvadult házidisznók.
– Merre ment? Gondold meg jól, amit mondasz. Merre? Együtt, egy csoportban álltunk. Hindu felemelte a fáklyát, Juan a lámpását. Pang a lábak között szaladgált. Martin vakarta a fejét, nekikeseredve:
– Az erdőnek. Vinné el az ördög, az erdőnek!
Erre a kijelentésre mi is elkeseredtünk. Bárki beveszi magát az erdőbe, nehezen találni a nyomára. Különösen éjjel, mert se fáklyával, se lámpával járni nem lehet az erdő sűrűjében. Ott annak a szerencse, aki bujkál, és akinél – nincsen lámpás.
Nem tehettünk mást, tábort ütöttünk, száraz gallyat, rozsét, kiégett füvet tettünk magunk alá, hogy pihenjünk. Felváltva őrködtünk, és pihentünk ugyanígy. Békénket a Látóhegy eme részén semmi nem zavarta. Akkor indultunk tovább, amikor világosodott.
– És ha Will Atkins vagy bármelyik visszaszökött a hegyre? – kérdezte Bert, mert mindez bizony megtörténhetett.
– Nappal is átvizsgáljuk még a hegyet – mondtam elszántan. – Ha kell, naponta többször, akár mindennap! Élve vagy halva, el kell fognunk őket!
Élve vagy halva! Ez lett a jelszavunk.


TIZENÖTÖDIK FEJEZET

Készülünk a támadásra. A Petárdások.
Tovább keressük Will Atkinst. Az első tűzharc


Will Atkinsék nem kerültek elő.
Elmúlt egy, majd még egy nap. Bizony, nem törődtünk sem a kormányzói ház építésével, sem a vízemelővel, sem az úttal, sem a barlanggal. Mindössze a hozott élelmet, szerszámokat meg az egyéb felszerelést helyeztük biztonságba, gyorsan és jól összeállított fészerek alatt.
Számunkra most legfontosabb a sziget védelme volt, mert tudtuk, hogy támadás készül ellenünk.
A feladat elsősorban az volt, hogy előbb az arribák közeledését kell megakadályozni, azután a partraszállást, végül, ha egyiket sem tudjuk elkerülni – akkor biztosítani személyes védelmünket s az ellenfél megsemmisítését vagy megfutamítását.
Helyzetünket megnehezítette, hogy előre semmit nem tudhattunk, legfeljebb találgattuk, mennyi időre van szükségük az arribáknak, hogy ide érjenek, ha ezt az idő engedi. Ugyanis erős, viharos hullámzásban az indiánok nem merészkednek ki a nyílt tengerre.
A magányban töltött éjszakámon hullott esőt másik nem követte. Ebben az évben az esős évszak késett. Szokatlan volt ez a késés, s bár kezdetben jó jelnél« vettem, mégsem örültem neki. Különösen nem annak, hogy elmaradt az esős évszak kezdetét jelentő erősebb széljárás.
Megdöbbentőnek láttuk a tenger nyugalmát.
– Ilyesmire nem emlékszem – mondta elkeseredve Espinoza kapitány. – Amióta itt élünk, nem történt meg, higgye el, kormányzó úr, sohasem!
Elhittem. Miért ne hittem volna? Közel három évtizedig éltem Tengervirág-szigeten, és az esős évszak – talán két kivétellel – az óramű pontosságával érkezett meg augusztus 15-én. Ha késett, akkor is mindössze egy-két napot tett ki a késés. De a szél mindig megjött, törvényszerű pontossággal. Az esős évszak olyasmi, mint nálunk a tél, mert a trópuson csak kétféle időjárás van, a nyári, a száraz és a téli, a nedves időjárás. A tavasz és az ősz elmarad. A mi európai időjárásunkban is előfordul, hogy késik valamelyik évszak, de ez nem feltűnő. Itt, a trópuson azonban az esős évszak is, a száraz évszak is "napokhoz van kötve".
Ezúttal elszegődött tőlünk a szerencse.
Az idő nyugodt, napos maradt, a tengert alig borzolta a szél.
Nem reménykedhettünk, hogy a rossz idő miatt elmarad az arribák támadása.
Mire is alapítottuk oly biztosan az arribák támadását? Ezt a feltevést bizonyította a tavalyi támadás sikertelensége, még inkább a kenu megjelenése, no meg az a körülmény, hogy a gonosz vadak itteni cimborái közül legalább egy a szigeten maradt, ha ugyan nem mind a három. Felbukkant ismét az a gondolat, hogy talán a kenu nem volt elégséges az emberfelesleg elszállítására, és aki a szigeten maradt, az csak a segélycsónakot lesi, és arra vár, hogy így elmeneküljön. Az ilyesmit is lehetségesnek tartottuk, de mégsem annyira, mint azt a lehetőséget, hogy az arribák támadni akarnak. Az indián törzsek felfogása szerint, ha nem sikerül egy támadás, azt követnie kell a másiknak, majd ha megint nem, akkor a harmadiknak. Lehet, hogy megkérdik tőlem, miért akartak volna támadni az arribák az esős évszak küszöbén, amikor bizonytalanná válhatott hosszú tengeri útjuk, és miért nem a nyári, száraz időszakban?
Erre én azt felelhetem: a bennszülöttek tetteit nem mindig az ésszerűség vezeti. Vannak érthetetlen törvények, amelyeket betartanak. Lehet, hogy több holdfordulót kell bevárniuk, amíg nagyobb tett végrehajtására vállalkozhatnak. Lehet, hogy a varázsló a tűzből azt olvassa ki, hogy az esős évszak kezdetekor szabad csak támadásra vállalkozniuk.
Most bárki megkérdheti tőlem, honnan tudtuk végül is, hogy Will Atkins vagy Will Atkinsék a szigeten maradtak.
Nos, erről rövidesen beszélek még majd. Most csak annyit: amit megállapítottunk a kutatás éjszakáján, ahhoz hasonlót tapasztaltam néhány nap múlva, vagyis azt, hogy Will Atkins a szigeten tartózkodik. De erről majd később.
Komolyan vettem a helyzetet.
Elmondtam már, és most megismétlem hármas feladatunkat: 1. az arribák közeledésének megakadályozása, 2. a partraszállás megakadályozása, 3. az ellenfél megsemmisítése a parton, ha az előzők nem sikerülnek. Íme a mi hármas tervünk alapja néhány szóban.
Nem hiszem, hogy a jó katona, csakis katona lehet. Hiszek abban, amit ugyancsak mondottam már, hogy az ész alapja a gondolat, és ha valaki mindent ésszel, átgondolva csinál, legyen az asztal, szék, láda vagy házikó, kocsi, szánkó, vasmunka, az az ember jó katona is lehet akkor, ha sutba dobva mindent, az adott helyzetben katonai céljainak él, gondolatait oda irányítja. Ilyesmi jellemezte Cromwellt is, aki tudtommal gazdálkodott, mielőtt katona lett, s a puritánok élére állt.
Nem az önteltség vezetett, amikor felállítottam a sziget védelmének, egyben a mi védelmünknek hármas beosztását. Voltam már ács, építész, tengerész, kereskedő, földmíves, kertész, állattenyésztő, hajóépítő, de a sorsom úgy hozta, hogy katona is voltam. Mert annak tartottam magamat, amikor sok évvel ezelőtt már számoltam itt a vadak támadásával, és elkészítettem első tervemet. Azután következett az első partraszállásuk, majd a spanyol barátaimmal való eset, végül az angol hajó lázadó tengerészeinek kalandja, amikor is elkövettem azt a könnyelműséget, hogy Will Atkinsékat itt hagytam a szigeten, Espinoza kapitányék kárára. És végül a magam kárára is.
A vadakkal való harc, Espinozáék kiszabadítása, a lázadókkal való küzdelem, az angol kapitány megmentése és a hajó visszaszerzése igazi kapitánya számára, mind katonai cselekedet volt, amiben megálltam a helyemet.
Ezért is mertem, mint kormányzó és gyarmattulajdonos, kezembe venni a védelem megvalósítását.
Első feladat: az arribák közeledésének megakadályozása. Erre egyedüli alkalmas eszköz a mi Dolphin hajónk. Tudtam, hogy a vadak éjjel nem szeretnek támadni. Valójában félnek a sötéttől, az éjszaka szellemeitől.
A Dolphinnak a kiszámított időtől kezdve járőrszolgálatot kell ellátnia a sziget előtt, esetleg a sziget körül, egészen naplementéig. Mi lehet a "kiszámított" idő? A vadak feltételezett érkezésének ideje. Pontosan tudtuk, milyen távolságra élnek Tengervirágtól az arribák törzsei. Espinozáék olyan arribák fogságában éltek, akik háborúban álltak a többi arriba törzzsel. Ezért is nem kellett félni a mi indiánjainktól. De úgy gondolom, ezért is ölték meg Üstkondért mint ellenséges törzsbelit, annak ellenére, hogy Vasököl rabszolgája volt. A vadak nem ismernek megalkuvást, minden tettüket jóslatok, a szellemek s a "jelek" vezetik, bár mindettől mi sem vagyunk mentesek, sőt jómagam sem. Néhány nap után Üstkondér halálára valóban azt az elfogadható választ találtuk, hogy Will Atkinsék arribái, akik az Orinoco-delta indiánjai voltak, az istenségek rossz jelének vették, hogy olyan indiánnal barátkozzanak, aki ellenséges törzsbe tartozik. Márpedig Üstkondér nekik ellenséges törzs tagja volt.
E kitérő után, amit szükségesnek tartottam elmondani, térjünk vissza a távolsági számításhoz.
Espinoza kapitány, Juan és Ficas pásztor egybehangzó véleménye szerint ezek az indiánok szigetünktől öt- vagy hatnapi kenutávolságra laknak, a legszélső szigeteken az Orinoco-delta előtt. A vadak hadi útjaikon éjjel is eveznek, mert ezzel is engesztelik rossz szellemeiket.
Mindebből következtettünk; hogy legalább tíz nap kell arra, hogy társaikkal visszatérjenek, kivéve, ha seregük már útban van, és a kenu a felderítést látta el. Az óvatosság arra intett, hogy ezt a feltevést is magunkévá tegyük.
Ezért a védelem kidolgozásáért magam vállaltam felelősséget, kérve Martint mint hadihajóst, és Espinoza kapitányt mint sokat megélt tengerészt, hogy segítsenek terveimnél. Mindenben egyetértettek velem.
– Évekig a hadihajónál szolgáltam – mondta Martin –, s ott megtanultam, hogy a védelem első feltétele a támadás. Nem szabad engedni, hogy az ellenség megközelítsen minket. Vegyük úgy a szigetet, mintha hajó lenne.
Espinoza kapitány így vélekedett terveimről, amikor előadtam:
– Kormányzó úr, amikor először találkoztunk, az ön józan számításai révén menekültem meg a haláltól. Elfogadom a tervét, mert jobbat nem tudok mondani. Azt hiszem, ennél jobb nem is lehet.
Az egyedüli gondunk az volt, hogy több fontos tervünket nem valósíthattuk meg. A hajó javítását mégsem mellőzhettük el. Josiah mondta:
– Bácsim, ismerem a hajót, maga is ismeri. Tudja, hogy elkapkodtuk a javítást, és Trinidadon nem lehetett semmit helyrehozni. Majd rajta leszünk, hogy az őrjárat alatt végezzük el, amit horgonyon kellett volna elintézni. Helyeslem, hogy a bácsi a Dolphint őrjáratra küldi, így talán megelőzhetjük az arribák partraszállását. Csak szél legyen…
Ezt az utóbbit mindig hozzátette Josiah, s hozzátettük valamennyien. A Dolphin egyedül ebben az esetben láthatja el feladatát. Most az volt a kérdés, hogy ki megy a hajóval, és ki marad a parti őrségnél?
Itt Espinoza adta a jó tanácsot:
– A hajót az őrjárat alatt hadihajónak kell kinevezni. Hadihajón olyan ember szolgál, aki érti a hadászat munkáját. Ki érti?
Elmondtam: elsősorban Martin, mert hadihajós volt, kormányos matróz és pattantyús. Másodszor a négy kalóz: Móka, Fickó, Erik és Hans. Ők sok évig kalózok voltak, valójában hadihajósok. Ért az ágyúhoz a másik két matróz is, az ács meg a kovács. Ennyi tehát létszámunkból a hadihajós. Josiaht se féltem, megállja ő a helyét.
– A hajó parancsnoka változatlanul Josiah, tűzmestere az alkormányzó, Martin – rendelkeztem.
A part az én parancsnokságom alatt áll, helyettesem Espinoza kapitány, aki teljesen rendbe jött. A fegyveresek parancsnoka változatlanul Juan hadnagy.
Martinban, a kalózokban és a két régi matrózunkban nagy segítséget vesztünk, de a hajóra csak kiváló, biztos erők kerülhetnek, akik a hajó javításával is tudnak foglalkozni, amikor erre idő jut.
Miután döntöttünk, mi a kötelessége a hajónak, döntenünk kellett a második és a harmadik tervünkről is, vagyis a partraszállás megakadályozásáról, és a szigetre került ellenség megsemmisítéséről.
A partraszállás megakadályozása – mondanom se kell – a legnehezebb kötelességet rótta ránk. Erre valójában öt helyet vehettünk számításba. A nyugati, tehát túlsó oldalon három öblöt, mégpedig egyet az erdőben, ahol annyi gyötrelem után kerültem partra, amikor magam készítette vitorlással első utamat tettem, végül a már jól ismert öblöket, a Halász-öblöt és a Névtelen-öblöt, ahol a lábnyomokat, majd a pipát és más holmit találtam. A keleti oldalon két öböl van, a Felső-öböl, ahol partra vetődtem, és valamivel alatta a telep előtti, a Kikötő-öböl.
Az erdei öblöt kivéve, mind a négy öbölben védősáncot készítünk – így határoztunk –, méghozzá a legrövidebb időn belül. A védősáncok arra szolgálnak, hogy mögülük tűzzel árasszuk el a partra szállókat, és hogy számunkra a visszavonulás biztosítva legyen.
Telepünk védelemre alkalmatlan, mert a part egyenetlen, a házak összevissza épültek, sok a fa, a bokor, amit kiirtani mégsem lehet.
Nekünk olyan fő védelmi hely kell, ahonnan mindent átlátunk, s amit a pusztulás "veszélye nélkül nem lehet megrohamozni.
Ezt a várat vagy erődítményt, védelmi főhelyet csakis a barlangom körül tudtam elképzelni. Sokat tanakodtunk, tétováztunk, latolgattunk, amíg döntésre jutottunk.
– Ha nem védjük a telepet, a vadak felgyújtják a házakat, és szörnyű kár ér minket – mondta elkeseredve Espinoza kapitány. – Kormányzó uram, ha azt akarja, hogy az emberek a végsőkig harcoljanak, akkor a központ nem lehet más, csak a telep!
– Így van, angol úr – bólogatott Picas is –, okosan beszél a kapitány. Nem lehet mást tenni, védeni kell a telepet!
Nehéz helyzetbe kerültem. Ha engedek – mert mégiscsak én ismertem jobban mindenkinél a helyzetet –, nagy veszedelmet zúdítok népemre. Ha nem engedek, akkor zúgolódókkal találom szembe magamat, akik nem szívesen készülnek fel a harcra. Egyébként is aggasztott hadi létszámunk kicsisége. A hajó nagy feladatot kapott, akár őfelsége flottája az angol partok előtt: védenie kellett az idegen támadástól második hazánkat. Josiah nem nélkülözhette legjobb hajósainkat, köztük Martin alkormányzót, jobb kezemet. Becsületesen megmondom: Espinoza kapitány valóban meggyógyult, talpra állt, de az idő, az események erősen megtörték s bár rábíztam a helyettesi teendőket, aggódtam érte.
Szerencsére Juant még érkezésünk idején megtettem a fegyveresek parancsnokának, vagyis hadnagyának, és így a csapat vezérének is tekinthettem, rábízva sok intézkedés és terv megvalósítását.
Az öreg Emilio Picas, ez a szikár, koros ember (nálam is idősebb), élelmes volt, ügyes és értelmes. Nem fárasztotta semmi, mindenben – ha vállalta – a helyén volt. Nagy segítséget jelentett. Az előkészületek idejére, bármennyire gondot okozott, a kecskenyájat leginkább a karámban tartottuk, vágott élelemmel etetve. Panaszosan mekegtek, mint akik megszokták a szabad életet, de sorsukon nem lehetett változtatni. Olykor Hindut bíztam meg, hogy vigye a nyájat legelni.
Néhány asszonyt is kiválasztottam olyan munkára, amit férfiak végeztek. Az indián asszonyok erősek, munkabírók, megszokták a nehéz életet. Kettő közülük még arra is vállalkozott, hogy fegyverrel harcol.
Volt ezután egy kedves csoportom, akiket különösen szerettem. Gyerekeim jutottak eszembe róluk, ha rájuk néztem.
Hét indián-spanyol fiú jelentette ezt a kis csapatot. Nevük is volt: a Petárdások. Már érkezésem idején feltűnt nekem több gyerek, köztük Hindu legényem öccse, bizonyos Truga nevű fiú. Nem lehetett több tizenkét évesnél, ami az indiánoknál már nem is gyerekkor. De mivel nálunk Tengervirágon európai szokások voltak, ez a Truga nevű fiú gyereknek számított. (Gondolom, ennek ő örült a legjobban.) Truga teknősbékát jelent az ő törzsük nyelvén, és hiszem, hogy nem ok nélkül kapta, mert jól úszott – mindig az öböl vizében tanyázott –, jól halászott és evezett is. Ráadásul széles szája, lapos feje volt. Teste merő izom, ín, jóféle ruganyosság. Nagyjából Hinduhoz hasonlított, bár neki már spanyol apja volt.
A Truga gyerekből, és néhány hasonló korú társából kis hadi csoportot szerveztem. Összesen heten voltak Truga parancsnoksága alatt, és Petárdásoknak hívtuk őket. A legkisebb kilencéves volt, mint megállapíthattam, mert bár európai szokások uralkodtak nálunk, abban mégis indiánok maradtak szigetem lakói, hogy anyakönyvet nem vezettek, és nem tartották számon a születések napját. (Komoly szemrehányást is tettem ezért Espinoza kapitánynak, aki akként védekezett, hogy nem volt miből anyakönyvet csinálnia. Az érvet elfogadtam, és az egyik hajónaplót, ami üresen várta feladatát Trinidad óta, átadtam a főbírónak, vagyis Espinoza kapitánynak, kérve minden polgár adatainak bejegyzését, születéstől a halálig.)
De maradok a készülődéseknél. Truga nemcsak szemfüles, értelmes társnak bizonyult, hanem jó parancsnoknak is. Ez már az első napon elvált, így Truga megkapta a Petárdások őrmestere rangot, amire legalább olyan büszke volt, mint Juan a hadnagyi rangra.
Magam vettem kézbe a fiúk kiképzését, mivel tudtam, mire lehet őket használni, s mire nem. Mindenesetre fontos volt a kiképzés, mellőzve minden gyerekes tettet, mivel az okozott kár nagy lehetett, ha bármit nem megfelelően intéznek. A Petárdásokat három feladat teljesítésére tanítottam: 1. üzenetek elvitelére, árkon-bokron át, esetleg úszva, 2. lopakodva, rajtaütésszerűleg végrehajtott támadásra, ahol a feladat nem mindig emberek ellen irányul, hanem inkább egy-egy ember vagy partra húzott kenuk, csónakok ellen, azok megrongálására, 3. fogságba esettek kiszabadítására, amit a gyerek – alakjánál, mozgékonyságánál fogva – könnyebben hajt végre, mint a felnőtt. Ezt az utóbbit különösen szorgalmasan tanítottam. Ismertem a vadak szokásait, tudtam, hogy inkább fogságba ejtik az ellenséget, mint megölik, mert a csata után ünnepséget rendeznek, és megeszik áldozataikat. Az arribák ugyanis emberevők.
Trugáékat már az első napon csapatba állítottam, és elhatároztam, hogy amikor nincsenek kiképzés alatt, munkára küldöm őket. Ilyen munka volt számukra a sziget további kutatása, amiről rövidesen szólok.
Mindenki tudja, aki olvassa Naplómat, hogy bár megszabadultunk – kárunkra – Will Atkinstól, Willy Frytől és Vasököltől, de itt maradt Tom Smith, a púpos és Vasököl két társa, akik meghunyászkodtak, jámborságot mutattak. Tom Smith esküdözött, hogy semmi köze többé Will Atkinshez, de fogadkozhatott, nem hittünk neki. A másik kettőnél már inkább elhittük a fogadkozást. Igyekeztek jó szolgálatokat tenni, erőn felül dolgoztak, minden munkánál az elsők közé tartoztak. Az ilyesmi nem képmutatás vagy megtévesztés. Higgyenek nekem, hogy nem az. Az ilyenféle ember, akit a sors szeszélyessége gazemberek markába dob, társuk lesz, mert nem tud ellentmondani, az ilyen ember, ha kellőleg fejbe kólintódik, akkor örül, hogy megszabadult rossz tanácsadóitól, s egyben örül a munkának, a rendes emberi életnek. Ennél a két fickónál ezt tapasztaltam. Valósággal ragyogott az arcuk, hogy dolgozhattak, és munkájukért dicséretet is kaptak.
Töm Smithnél nem így volt a helyzet. Tom Smith sunyi, alamuszi, gonoszkodó maradt. Sajnáltam nyomorát, a púposságát, ami legfőbb oka lehetett elvetemültségének. Úgy nőtt fel, hogy úton-útfélen utána kiabáltak: itt a púpos, itt a púpos! Ettől elvadult. Még inkább akkor, amikor gazemberek közé került. Ott nem számít semmi testi hiba, egyedül az aljasság mértéke a fontos. Ezt Bunyan mester is írja a Zarándok útjában. A testi hiba alapja lehet a lelki hibának, ha nem akadályozzák meg idejében. Tom Smith hangadó lett a matrózok között, ahogy kiderítettem. Nem szokásom hebehurgyán ítélni, mindennek utánajárok, hogy becsületes véleményt mondhassak. Tom Smith némely esetben Will Atkins jobb keze volt.
Csak két megoldás maradt. Vagy bilincsen, fogságban tartjuk, vagy magunk közé fogadjuk, és megköveteljük, hogy dolgozzék. Mi az utóbbit tettük, mert – bevallom – szükségünk volt még az ő munkájára is.
Előzőleg magam elé hívattam, a Tanácsfa alá, és így szóltam hozzá:
– Tom Smith, Tengervirág elítéltje vagy, és mindent tudsz. Ne is tagadd. Tudod, hogy Will Atkinsék megszöktek, és tudod azt is, hogy itt bujkálhatnak valahol a szigeten, így van?
– Így van, kormányzó úr – felelte. – Erről beszélnek az emberek, van fülem, tudom.
– Helyes – bólintottam én. – Ha mindent tudsz, akkor azt is tudnod kell, hol bujkálhatnak, a sziget melyik részén, és azt is, hogy az arribák mikor támadnak. Felelj, Tom Smith.
Gondolkozás nélkül válaszolta:
– Elegem van a vacakolásból, kormányzó úr, megmondom, amit mondhatok. Két helyet tudok, amit mi csináltunk, mert számoltunk azzal, hogy menekülnünk kell a telepről. Az egyik az erdőben, a másik a tengerparton, a Halász-öböl mellett. Ha akarja, megmutatom. Az arribák támadását vártuk, erről szó került köztünk nemegyszer.
Hosszasan ránéztem:
– Kiirtottátok volna az egész szigetet? Csak azért, hogy ti legyetek itt az urak?
Lehajtotta a fejét. Hallgatott. Végül nyögdécselve megszólalt:
– Nem én. Én nem tettem volna. Will akarta így.
Szerettem volna a gonosz ember arcába sújtani, de végül letettem róla. Nyomorult, mit tehet róla, hogy ilyen mélyre süllyedt.
– Will Atkins! Mindig rá hivatkozol. Ha őt kérdeznénk, téged mondana!… No, nem számít. Tudod a búvóhelyeket? Elvezetsz oda?
Tom Smith készséggel helyeselt.
– Amikor a kormányzó úr akarja.
Így került sor két olyan rejtek felkutatására, megtalálására, amit eddig nem ismertünk. Az egyiket az erdőn találtuk meg, méghozzá azon a tisztáson, amit egyszer – emlékeznek reá – a magam védelmére kutattam ki, amikor arra gondoltam, hogy ki vagyok téve a vadak támadásának, és búvóhelyre van szükségem. Jó hely volt, rejtett tisztás az erdő sűrűjében, de nem használtam. Will Atkinsék felfedezték. Itt különösen két hely kínált rejteket. Négy öreg fa állt egymás mellett, úgy hiszem, százados fák, rokonai a Tanácsfáknak, vasfák. A törzsek között szobanagyságú térség volt, az ágak között, olyan pihenőt lehetett elhelyezni, mint amilyet mostanában a régi kosár helyett kezdenek a németalföldiek használni. Az ilyen árbocpadozat igen alkalmas a tartózkodásra, leshelynek, védelemnek vadállatok, kígyók ellen és búvóhelynek, mert egy hatalmas erdőben mégsem lehet minden nagy fa sűrű lombozatát átvizsgálni.
Will Atkinsék ezt a négyes facsoportot (a Négy Testvérnek neveztük el), annak belsejét és középágait készítették el rejteknek, mint a fentiekben elmondtam.
Tom Smith nem hazudott. Megtaláltuk a fák között és az ágak közé elhelyezett pallón az emberek nyomát.
A négy fa alkotta kuckóban kisebb tűz maradványát fedeztük fel, akadt ott egy összetört butykos is, amiről nem volt nehéz megállapítani, honnan került elő. A Dolphin egyik eltűnt vizeskorsója volt. Így semmi kétségünk sem lehetett, hogy a nyomok újak, és Will Atkinséktól származnak.
Ez tehát az a rejtek, ahová Will Atkins futhatott, amikor elmenekült az öbölből, és Martinék hallották a csörtetést.
Itt vonta meg magát telepünk legfőbb gazembere. Mert most is csak egy ember jelenlétét fedeztük fel. A facsoport előtt mocsár van, a patak elágazásának kis ere folyik erre, és a tisztáson, vagyis annak egy részén, mocsarat képez. Mivel vajmi kevés az eső eddig, a mocsár száraz, de nem annyira, hogy rálépve, a földréteg alatt levő poshadék meg ne mozduljon.
Ezen a kiszikkadt mocsáron vezetett át egy ember nyoma.
Az öbölben talált sapka sejtette, hogy Will Atkins lehetett az ott üldögélő, pipázó ember. A mocsárban látott és jól kivett nyom tanúsította, hogy a három gazemberből Will Atkins tartózkodik a szigeten, egyedül, egyes-egyedül.
Tom Smith, Juan, két spanyol katonám külön-külön állította, egybehangzóan Will Atkins jelenlétét. Rajta kívül senki nem hordott a saruján patkót. Szokás a csizmára verni, ahogy az én hajóscsizmámon is patkó található. De sarun csak Will Atkins hordott patkóvasat.
Innen kezdve könnyen követhettük a gazember nyomát, ám csak egy darabig, az erdő lapos részén, de tovább már nem. Ez is elég volt arra, hogy tudjuk, merre ment. Ama második rejtekhez, amiről Tom Smith beszélt Pang és a Petárdások haladtak elöl, mint nyomkövetők. Pang tartotta a nyomot, a hét fiú ugyanígy. Egyik jobb nyomkereső volt, mint a másik. Truga a legjobb mindegyikük közül.
– Erre…, erre…, erre… – mutatta a gyerek.
Will Atkins tehát azt tette, amit csak az ügyes és okos bujkálok tesznek, hogy állandóan változtatta a búvóhelyét, amivel üldözőit igyekezett megtéveszteni.
Mivel Tengervirág nem tartozott a kicsi szigetek közé, a kutatás nagy feladatot jelentett, s még nagyobb terhet, mert bizony egyéb teendőink is akadtak volna. El is határoztam, hogy amennyiben nem csípjük el a gazfickót, leteszünk a kutatásról, vagyis azt teljes egészében a Petárdásokra bízzuk, persze Hindu ellenőrzése mellett. A gyerekek néhány napos gyakorlatoztatása lehetővé tette, hogy szabadjára engedjük őket. A kutatás, a kószálás, a leskelődés éppen megfelelt nekik. Az ilyesmi inkább való a kis termetű gyereknek, a gyerek lelkes természetének, semmint a felnőtteknek. Ezért is hoztam most magammal a fiúkat, bízva jó szimatukban, szemfülességükben.
– Hol a másik rejtek, amiről tudsz? – kérdeztem Tom Smitht. – Arra, lejjebb, az erdő szélén – mutatott délnek. – Félmérföldnyire.
Elmosolyodtam.
Máris tudtam, hol lehet. Egyszer ott találtam egy magányos kecskét, közvetlenül a tengerparton, a fövényből kiemelkedő sziklák között, valóban az erdő szélén.
Mindezeket a helyeket egyszer már én is felfedeztem.
– Van az egy mérföldnyire is – egészítettem ki Tom Smith megállapítását.
Valóban annyira lehetett. Amíg odaértünk, sok akadályt kellett leküzdeni.
Papagájok serege rikácsolt, szajkók, mézmadarak cserregtek, trópusi rigók füttyögtek. Néha ledőlt egy fa, mert a száraz időszak végképp megöli a pusztuló, kivénült fákat. Bozótirtó késsel, fejszével, baltákkal felfegyverkezve haladtunk a nehéz, sok veszélyt rejtő erdőn át. De nem tehettünk másként. A valószínűség amellett szólt, hogy Will Atkins erre haladt. Legalábbis ilyesmit árultak el a letört ágak, elhajlított folyondárszálak, de több levert mézmadárfészek is. Nálunk a mézmadarak – amelyek nem azonosak az afrikaiakkal, mint azt most már tudom – alacsonyan és nyitott szélű, de sűrű hátterű helyeken építik különös fészkeiket.
Will Atkins siettében nemcsak ágakat, bokrokat tört, de levert jó néhány fészket is.
Ahogy kifelé haladtunk az erdőből, figyelemre intettem kis szolgáimat
Féltettem őket.
Mintha a jelek azt mutatták volna, hogy minden letört ág, minden összerombolt fészek még néhány perccel ezelőtt ép lett volna!
Lehetséges ez? – néztünk össze nemegyszer Berttel s Juannal.
Tom Smith, aki köztem és Bert között haladt, hirtelen megállt.
Arca eltorzult, szemében rettegés látszott.
– Mi a bajod, ember? – kérdeztem. Megálltunk.
Tom Smith letérdelt.
– Uram, kormányzó uram, nem adsz ki Willnek?!
– Ember, megbolondultál? Miért adnálak ki?
– Mert Will, ha elfog, szörnyű kínok között megöl!
Azt hittem – joggal, hogy Tom Smith elvesztette az eszét Megbicsakolta magát. Lefeküdt a földre.
– Állj fel!
– Nem állok, uram, nem megyek tovább! Will itt van a közelben! Megöl, mint Jacket, Üstkondért is megölte! Mindenkit megöl, ha megdühödik.
Alig tudtam megértetni vele, hogy mi többen vagyunk, mint Will Atkins, aki bajosan fogja így tetemre hívni cimboráját.
Végre lelket vertünk Tom Smith matrózba, s tovább mehettünk.
Az erdő legveszélyesebb részéhez érkeztünk el.
Mindössze négyszer-ötször jártam az erdő eme részén. Ez volt a "kígyós erdő", tele a rosszhírű, hegyes fejű zöld kígyókkal. Igen veszélyes a mérgük, és úgy hallottam, még azonnali égetéssel sem lehet megakadályozni a továbbterjedést. Ezek az átkozott kígyók hasonlítanak a folyondár ágaira, s aki nem tudja azonnal felismerni, hogy nem folyondár, de kígyó lóg, előtte a fáról, az a vesztébe rohan. De ezen a mocsaras részen nemcsak a zöld kígyók éltek, hanem sokféle más kígyó is, köztük olyasféle, amit anakondának tartottam. A fiúk késeikkel törték az utat, közben a kígyók ellen hosszú botokkal csapkodtak maguk körül. Így haladtunk, vagy inkább törtettünk a nyirkos, mocsaras, derengő fénnyel alig világított erdőben, legalább egy órán át.
– Vigyázz!
– Állj, vigyázz!
Az első kiáltás Béritől származott, aki a fiúkhoz és Hinduhoz csatlakozott. A másik Juantól, aki mögöttük járt
Bert lehajolt, és felemelt egy tárgyat, győzelmi jelvényként.
Will Atkins egyik saruja volt, rajta a patkó, ami elárulta gazdáját. De ami a legfontosabb – a saru még meleg volt! Ezt én állapítottam meg, azon nyomban, hogy a kezembe vettem Will Atkins elnyűtt, patkóval védett saruját.
Will Atkins tehát a közelünkben van!
– Csend és nyugalom – intettem embereimet, majd a gyerekekhez fordultam, s suttogva mondtam: – Truga fiam, Petárdások, látjátok azt a fát?
– Látni, uram, Truga látni.
– Nos, odáig elmehettek. De némán, hangtalanul, mert attól a fától már az erdő széle következik. Azon túl következik a tisztás, majd egy csomó szikla és a tenger. Hason csúszva menjetek a nagy fáig, ott várjatok be minket.
A tervem az volt, hogy igen lassan, nagy óvatossággal közelítjük meg az erdő szélét. Itt van a sziget déli csücske, de nem hasonlít az északihoz, mert az északi szélesen ívelt, ez pedig egy hosszabb földnyelv, akár a bálna nyelve. A földnyelv végén sziklák. Sok-sok szikla.
A sziklák között volt – így mondta Tom Smith – Will Atkinsék második búvóhelye. Ha rajtam áll, nem választom ezt a helyet. Kiváltképpen nem akkor, ha üldöznek. De az emberek különbözők lévén, mindent másként is mérnek le. Ez a sziklacsoport akkor megfelelő menedék, ha a mögötte levő homokpadon csónakok kötnek ki, hogy a menekülőt elvigyék, kiszabadítsák.
De akkor, ha nincsen ilyen segítség, a sziklavár nem sokat ér, mert a földnyelv, ami legfeljebb kétszáz-kétszázötven lépés, könnyen elzárható. Erre készültünk mi is.
Amikor az erdő szélére értünk, szemlét tartottam.
Egy letört ág, több letiport, nagy levelű növény, ami emlékeztet a mi nagy levelű lapuleveleinkre, azt bizonyította, hogy aki előttünk járt erre, az a földnyelv belseje felé haladhatott.
Nem tudtam elhinni, hogy Will Atkins így cselekszik. Okosabbnak, körültekintőbbnek ismertem.
Ha megteszi, annak olyan rendkívüli oka van, amit csak ő tud, mint a rejtek készítője.
Juan és a Petárdások kúszva, mászva haladtak a földnyelv túlsó oldaláig. Az volt a megállapodásunk – mivel közben bakhát formájú emelkedés volt –, hogy pálmaág lengetésével jelzik, ha elérték a földnyelv másik oldalát. Nem akartam ugyanis, hogy bármelyikük felálljon, mutatkozzék, mert ha a talajon kúsznak, fedve vannak a szikla várból. Mégis folyvást azt mondtam magamban, meg hát szóval is súgva Bertnek, aki mellettem maradt, képtelenség, hogy Will Atkins a földnyelv végén levő sziklák közé menekült. Valójában úgy gondoltam, hogy sarujának elhagyásával, a megtiport növényekkel inkább az a célja, hogy félrevezet bennünket.
De miért maradt éppen ő, a vezér, a legfőbb gazember a szigeten, ahelyett, hogy elment volna, mint láthatólag Willy Fry és Vasököl elment?
Az erdő szélére érve, vártam Truga jelét, ami rövid idő múlva látható lett.
A pálmaág erre-amarra lendült, embereink tehát elérték a földnyelv túlsó oldalát.
Erre felálltam, kiléptem a bokrok sűrűjéből, és intettem: induljon meg a lánc.
A kémúttal Hindu volt megbízva, akinek elmondtam tervemet, miként közelítse meg a sziklavárat.
– Ha eléred azt a kőhányást, megállsz – mondtam legényemnek. – Vársz, mozdul-e valami a sziklák között. Ha nem mozdul, továbbmégy, hason csúszva, és mindig vigyázva arra, nehogy lövés érjen. Ha rád lőnek, ne szaladj el. Keress gyorsan egy sziklát, bújj mögéje, s ott várjál ránk. Mert ha szaladsz, könnyen eltalálnak. Az első lövés ritkán talál, a másodikat ne várd be!
– Lenni így, uram – bólintott okosan Hindu, és elindult.
Juan, Bert és én zártuk el a földnyelv jelentős részét, és ránk hárult a teljes figyelem. Tom Smith mellett egyik spanyolunk állt. Tom Smith egész testében reszketett, és váltig mondogatta, hogy Will Atkins őt öli meg, őrá lő elsőnek. Nem is akart a bokrok takarásából előjönni.
Mondta ugyan, hogy adjunk neki fegyvert, szívesen harcol a vezérellen, de erre nem volt szükségünk. Inkább részletesen kifaggattam, mi lehet a búvóhelyen, miért ment oda Will Atkins. Tom Smith szerint a búvóhely igen kitűnő, szerteágazó labirintusa van, ahol könnyen lehet bujkálni.
– Vasököl csinálta – beszélte Tom Smith –, Üstkondérral és velem együtt. A telepen senki nem tudott róla semmit. Van egy levezető a tengerhez is, aki oda bújik, senki nem lelheti meg, ha nem tudja a helyet.
– Te tudod?
– Tudom, uram, és meg is mutatom. Ha nem mutatnám meg, Will úgyis megöl, mint az indiánt vagy Jacket!
Egyelőre Hindut figyeltem.
Ügyesen mászott, mindén követ, sziklát felhasznált arra, hogy fedje magát. Ebben Trugáék is gyakorlottak voltak.
Egyszer csak megállt. Láttam, hogy figyel.
Néztem, vizsgáltam-a sziklavárat, de semmiféle mozgást nem láttam.
Pang nyugodtan simult a lábamhoz.
Hindu feltérdelt. Vizsgálódott. Kutatva nézett előre.
Átintettem Bertnek, hogy lát-e valamit. Visszaintett, hogy nem.
Közben puskámat "magamhoz szorítottam, hogy lendületben tartsam, és ha kell, felkapva lőhessek. Így tett Bert, Juan és azok, akiket felfegyvereztünk.
Hindu a guggolásból felállt. Láttam, hogy tétovázik, és nyújtogatja a nyakát, mint aki még így is nehezen lát valamit, vagy éppenséggel semmit.
Gondolkoztam, mit tegyek? Kiáltsak rá szolgámra, hogy feküdjön le, és várjon be valamelyikünket, vagy rendeljem vissza?
A legokosabbnak azt tartottam, ha én megyek Hindu segítségére. Amikor lépni akartam már – Hindu tőlem hetven lépésre lehetett –, a legény visszafordult, intett, hogy továbbmegy, és valóban – elindult.
Pontosan öt lépést tett, mert számoltam.
Csattanás hangzott.
Füst támadt a sziklák között!
Puska durrant, méghozzá széles öbű muskéta, amilyet a király katonái használnak.
Szerencsére Hindu elvágta magát, közvetlenül egy szikla mögé, ami jó védelmet nyújtott.
A füst mindig áruló, ebben az esetben is az volt. A szikla vár közepéről jött, tehát onnan küldték a lövést. Pang veszettül ugatott. Előre akart rohanni, de visszafogtam.
A megbeszélés az volt, hogy amennyiben ránk lőnek a sziklavárból, akkor sortüzet adunk, és utána, takarásokat keresve, rohamra indulunk.
Mégis – másként cselekedtem. Feltartottam bal karomat, amit azonnal feltartott Bert, utána Juan és így tovább, egészen Trugáig mindenki.
Ez volt a jel, hogy más parancsot adok.
Szerettem volna az ész fegyverével hatni, ezért tölcsért csináltam tenyeremből, és messze hangzóan kiáltottam:
– Hé, Will Atkins, add meg magadat!
Kiáltásomat néma csönd követte. Csak a tenger hullámainak közeli moraja hallatszott szünet nélkül. Még egyszer kiáltottam:
– Will Atkins, tudom, hogy te vagy ott! Add meg magadat! Látlak!
Néhány perces szünet után nagy kacagás hallatszott, majd kiáltás:
– Nem adom meg magamat! Sokan vagyunk, nem félek! Tudtuk, hogy ebből egy szó sem igaz. Már régen lőttek volna, ha többen tartózkodnak a sziklák között.
– Will Atkins, állj elő! Különben szétlőjük a fészkedet. Semmi válasz. Így nem maradhattunk tovább.
Élve vagy – halva. Ez volt a jelszónk.
Most itt volt az alkalom, hogy elcsípjük a gazembert.
Hirtelen kiáltás hallatszott:
– Álljatok meg! Senki ne közeledjen! Tudom, Tom Smith vezetett ide. Tom Smith, meghalsz. Ti is meghaltok. Mindenki! Jönnek az arribák! Ne közeledjetek! Távozzatok!
Tom Smith e szavakra valóban minden ízében remegni kezdett.
Cselekvésre határoztam el magamat. Tudtam, mindig hiba a halogatás. A legtöbb baj halogatásból származik.
Kétszer fellendítettem a karomat, amit Bert, Juan s a többi is követett.
Hindu közbül volt, nem fenyegette veszély.
Majd megint felemeltem karomat, és máris lőttem.
Társaim követték tettemet. Dübörgött, dörgött, és sivítva hallatszott a sziklába vágódó golyók csattanása. A sortűz, amiben olyan nagyon bíztam, elhangzott. Pang nyüszítve, rémülve lapult mellettem. Előbb a térdemhez nyomta fejét, majd a bokámhoz. Szegény kutya joggal riadozott.
Még egyszer felemeltem a karomat, és leejtettem.
Újabb sortűz a második csőből.
Újabb dübörgés, sziklák pattogása, golyók csapódása.
A puskák durranását visszaverte az erdő is.
Nehéz, fojtó lőporfüst úszott a levegőben.
Tölteni kellett. Elővettük a lőporszarut, a golyótartót, a fojtást, a tömítőpálcát. Védett helyet kerestünk, egy-egy szikla mellett, fa mögött. Letérdeltünk, hogy könnyebben tölthessünk, és hogy ne tegyük ki magunkat célpontnak.
Vártam a jelt, hogy mennyire készültek el a többiek a töltés lassú munkájával. Sajnos, mindenkinél csak egy-egy fegyver volt, mert a dzsungelén át több terhet vinni, mint egy puskát, a hozzá való felszerelést, a bozótirtó kést, fejszét, kardot – mégsem lehetett.
Már arra gondoltam, hogy megadom a jelt a következő sortűzre, majd utána a rohamra, amikor meglepő dolog történt:
Még idejében mindannyian levágódtunk, és – mint később kiderült – mindez nagy szerencsénkre történt.
A sziklavárból hatalmas durranássorozat hangzott.
Golyók zizegtek a fülünk körül!
– Feküdj le! – kiáltottam Juannak és Bertnek, akik tovább kiáltották parancsomat.
Arról szó nem lehetett, hogy visszavonuljunk. De annál inkább nagy szükség volt a higgadtságra, a megfigyelésre. Az előző mindenkinek szólt, az utóbbi csak nekem. Valóban többen tartózkodnak a szikla várban? Igaz tehát, amit Will Atkins kiáltott? Alig gondoltam erre, kiáltás hangzott a sziklák felől:
– Vigyázz, Robinson, távozz innen! Távozz mocskos bandáddal, köztük a legátkozottabbal, az áruló Tómmal! Távozzatok, mert mindenkit megölünk! Sokan vagyunk, győzünk!
Ezeket kiáltotta Will Atkins, nem felejtettem el. Becslésem szerint legalább tíz puskával lőttek ránk a sziklavárból, ami – tudja mindenki – képtelenség egy embertől.
Ez azt jelentette, hogy Will Atkinsék mind a hárman mégis a szigeten bujkálnak, és még segítséget is kaptak?
Bizony, ennél rosszabb nem történhetett volna.
Intettem az embereknek, hogy maradjanak a helyükön, feküdjenek, lövésre tartsák puskájukat.
Én hátravonultam, nyomomban Panggal. Szerencsére eszembe jutott, hogy elválhatatlan tarisznyámban ott a távcső, amit gyakran hoztam magammal, mert vallom, hogy a tengerész, a vízi ember és az erdőjáró ezt az eszközt nem nélkülözheti.
Azért mondom, hogy szerencsémre eszembe jutott, mert bevallom, Will Atkins felfedezése annyira megzavart, hogy a látcsőről, régi társamról, teljesen elfeledkeztem. Most nem tehettem mást, szemlét kellett tartanom, mégpedig úgy, hogy felmászom egy fára, s azon igyekszem, hogy belessek a távoli sziklák közé.
Hátravonultam az erdő széléig, és kiválasztottam az egyik fát Gondolom, gumifa volt, ahogy emlékszem, mert ágai majd olyan vastagok, mint a törzse. Tarisznyámat, puskámat, cipőmet letettem, még a kucsmámat is, mert régi szokásomként a hosszabb utaknál itt is hordtam egyet, amit Picas készített a számomra. Utána fellendültem az egyik, majd a másik, a harmadik ágra.
Végre elég magasra jutottam, de alig emeltem szememhez a távcsövet, amikor eldördült az újabb lövéssorozat, talán az előzőnél is egységesebben, nagyobb erővel.
– Távozzatok! – üvöltötte a sziklavárból Will Atkins.
Ekkor olyan felfedezést tettem, ami először meglepett, elismerésre késztetett, végül kacagásra ingerelt.
Megláttam a sziklák között, jó és kiadós kő mellvédek mögött!
Egyedül volt!
Teljesen egyedül!
Esküszöm, hogy így igaz.
És mégis, mint történhetett, hogy sortűz vágódott közénk a sziklák közül?
Úgy, hogy egy boronaszerű állványra több puskát erősített, azt egyszerre, zsinór és koppantó segítségével elsütötte. Abban biztos voltam már a felfedezés pillanatában, hogy ezt a különös fegyvert Will Atkins nem most készítette el, hanem jóval előbb, ami arra intett, hogy lehet ott még másféle meglepetés is.
Azonnal tudtam, mit kell tennünk.
A puskaállvány, amennyire jó volt ijesztésnek, annyira rossz akkor, ha a ravasz védő kilövi golyóbisait. Nehéz az újratöltés, még nehezebb az egész szerelvény megmozdítása. Ráadásul Will Atkins fegyversorával csak egy irányba tud lőni.
Ezért a jobb- és balszárnyon kell támadni, de előbb áltámadással kilövetni minden golyóbisát, hogy eredményes és gyors munkát végezhessünk.
Majdhogynem fütyörészve másztam le a fáról.
Pang ugrálva, vakogva üdvözölt. Megsimogattam, megnyugtattam.
– Bert – szóltam át a legközelebbinek –, Bert, add tovább Juannak, és az tovább a többieknek: három karlendítésre sortűz, utána én következem, majd négy karlendítésre roham, de úgy, hogy a földnyelv jobb és bal oldalán szaladjunk. Megértetted?
– Parancsára, bácsikám – és már hallottam Bertet, amint továbbadta rendelkezésemet. – Továbbítsd a kormányzó parancsát: három karlendítésre sortűz…
Vártam. Megvártam, míg embertől emberig eljutott a parancs. Akkor fellendítettem háromszor a karomat. A sortűz elhangzott. Megint kiáltottam:
– Will Atkins, térj magadhoz, add meg magadat!
Tudtam, mi következik. Esküdni mertem volna. Fogadni a legnagyobb pénzösszegben. Mert a gazember bizonyos esetben, a "szorítás" esetében csak egyet tehet, és ezt jó tudni annak, aki csirkefogót üldöz. Will Atkins így tett. Kacagott, újból elszónokolta, hogy többen vannak, és… a sortűz a sziklavárból eldördült.
Valóságos felhő volt már köztünk és a sziklák között.
Nem késlekedtem.
Felugrottam, és négyszer felvágtam, lecsaptam jobb karomat.
Roham! Hajrá! Előre, neki a sziklavárnak!
Pang vészesen ugatott, mint a megveszekedett.
Rohanni kezdtünk.
Néhány lépés után megláttam az egész sort, a jobb- és a balszárnyat, mint szedte a lábát, és akadályt nem ismerve törtetett a sziklavár felé.
Hajrá! Hajrá! Hajrá!
Trugáék rohantak a legsebesebben, ami érthető. Náluk, Truga kivételével, nem volt puska, csak tőr, kés, kard vagy bárd felváltva, nagyság szerint.
Ha újabb sortűz következik, remélhető, hogy az köztünk vágódik el, és senkit nem találnak a golyók.
Rohantunk, mint a veszekedettek, hogy elérjük a sziklákat, s rárohanjunk az ott lapuló Will Atkinsre.
Nem volt ideje újratölteni a puskákat.
Elértük a sziklacsoportot.
– Vigyázz! – kiáltottam, félve, hogy Will Atkins valamit kitervelt, amiből baj származhat.
Juan, Bert, Truga és Hindu ugrott be elsőnek.
Legelső zsákmányunk a faállványra szerelt kilenc puska volt. A második két balta, a harmadik több mindenféle lőporos hordó, amit egy barlangféléből görgethetett ki Will Atkins.
– Add meg magadat! – kiáltottuk, és ahány nyílást találtunk, oda kivétel nélkül belőttünk, vélve, hogy éppen ott tartózkodik a keresett ember.
De a sziklavár nem árulta el titkát.
Will Atkins eltűnt.
Kerestük a víz mellett, sziklahasadékokban. Kerestük a sziklák között, felemelve nem egy hatalmasat is, hogy hátha alatta van a rejtek. Kerestük a sziklákon kívül, a földnyelv végső csücskén, ahol elképzelhetetlennek tűnt, hogy bármiféle rejtek legyen ott.
Will Atkinst nem találtuk.
Sem pedig olyan nyomát, amely menekülésének irányát mutatta volna.
Valóban boszorkányságnak hihettük eltűnését.
Bárki mondhatta, hogy Will Atkins elúszott, s valamiféle gödörben megvonta magát az erdő fái között.
Igen ám, de Will Atkins, mint a legtöbb tengerész – úszni nem tudott. Ezt bizonygatta Espinoza kapitány, Juan, Emilio, Picas, Tom Smith meg mindenki, akik tudtak erről.
Will Atkins tehát eltűnt, nyoma veszett.
Sehol se találtuk, és ettől kezdve a szigeten jelenlétét sem észleltük.


TIZENHATODIK FEJEZET

A Dolphin ellenőrző útja. Mit találtunk a tengeren? És mit a barlangban? Riadót fújunk


Elérkezett az ideje, hogy a Dolphin ellenőrző útra induljon. Az a három nap, ami rendelkezésünkre állt, elégnek tűnt, hogy a legszükségesebb munkálatokat elvégezzük a hajón. A többit már menet közben kellett megtenni.
– Josiah – mondtam unokaöcsémnek –, minden, ami a hajóval kapcsolatos, az a te váltadon nyugszik. Tudom, nem hitted, hogy ennyi bajunk, kalandunk lesz, amikor felajánlottad, hogy elhozol gyarmatomra. Kérem is bocsánatodat, fiam, mert bizony, ha tudom, hogy minek nézünk elébe, akkor máshogyan készülünk fel utunkra. Mindenekelőtt több ágyút szerzünk, de még több embert kérünk Morgan úrtól. Ne haragudj hát, öcsém, hogy ilyen gondokba kevertelek téged is meg a hajó gazdáját is, akit nem ismerek, de feltett szándékom, hogy Angliába visszaérve, a hajót megveszem a tulajdonosától, hogy valamelyest helyrehozzam vétkemet. Bocsáss meg, kedves öcsém, Josiah.
Unokaöcsém becsületesen és őszintén megmondta, hogy semmiféle neheztelés nincsen benne, boldog és büszke, hogy részt vehet egy ilyen különleges érdekességeket rejtő expedícióban. Szánná és bánná, ha valamilyen okból kimaradt volna a kirándulásból. Ami a hajó megvételét illeti, mondta, annak nem lesz akadálya, mert a hajótulajdonos, aki igen derék hulli kereskedő, már régen szóvá tette, hogy eladná a Dolphint, de csak tisztes árért, mint olyan hajót, ami oly igen jó, kitűnő, tengerálló hajó.
Mondtam, hogy ezt én is elismerem, mert kevés hajó úszik manapság az óceánokon, amely annyit kiállt volna, mint éppenséggel velünk ez a derék hajó.
– A bácsinak ne legyenek rossz álmai amiatt – mondta Josiah unokaöcsém –, hogy még hadi feladattal is megbíz minket. Ennek csak örülök. Kaland ez a javából, és mivel se londoni ficsúr nem vagyok, se anyámasszony katonája, nem mondhatok mást, mint azt, hogy örülök, hogy nagynevű bátyám segítségére lehetek.
Amikor így egymás között tisztáztuk a legfőbb kérdéseket, és én ilyen megnyugtató választ kaptam, lelkiismeret-furdalás nélkül adtam a parancsot a Dolphinnek első kifutására. Mindössze – azt kötöttem ki, hogy az első útra magam is elmegyek, főleg azért, hogy lássam, mennyire ura a hajónak Josiah olyan manővereknél, amik nem tartoznak a kereskedelmi hajós feladatai közé.
Sajnos, a két ágyú – amivel rendelkeztünk – nem bizonyult elégségesnek. Főleg az újratöltés okozott gondot. Lassú művelet volt, amit gyorsabbá tenni nem tudtunk, de azon erősen törtük a fejünket, mivel pótoljuk a töltés elveszett idejét.
Erre a legalkalmasabbnak azt találtuk, hogy azokat a régi muskétákat, amiket ma már nem használnak, és amikkel mi mégis rendelkeztünk, könnyű ágyúként használjuk. Erre lehetőséget adott a muskéták széles öbű csöve, és az, hogy a fojtás alá mindenféle apró vasat, golyóbist tehetünk. Az ács és a kovács tüstént talapzatot készített a muskétáknak.
Számolni kellett azzal is, hogy a hajó nekimegy az indiánok kenuinak, hogy így is ritkítsa soraikat. Ebben az esetben is az ácsnak és a kovácsnak kellett remekelnie, méghozzá igen ügyesen. Hajónk tőkéje – tudtuk, tapasztaltuk – a szörnyű orkánban, a nagy megterheléseknél, meggyengült. Ilyesmit mutatott a hajóorr tőkéje is. Ismerve az indián kenuk magasságát, hajónk orrát megerősítettük, méghozzá sarkantyúval, mint amilyet eleink hajóikon használtak. Bíztunk benne, hogy a sarkantyú eredményes lesz, ha sor kerül használatára. Még egy lényeges alakítást tettünk, méghozzá az első árbocon. A megszokott kémlelőkosarat kibővítettük, és elláttuk a mai hajókon már szokásos pallószerű terebbel, mégpedig azért, hogy egyszerre több ember tudjon fent tartózkodni.
Ezek voltak a lényeges változtatások. Végeztünk azután döntő és fontos alakításokat a vitorlákon, hogy könnyebben legyenek kezelhetők, kevesebb emberrel. A kormányt is kijavítottuk, csigás áttétellel, hogy ne két vagy három, de egy ember is elég legyen a hajó irányításához.
Mindezt – leginkább – az én terveim alapján készítettük el, de hasznos volt Martin és Josiah nem egy tanácsa is.
A vadak nyilát és dobólándzsáját sem vártuk tétlenül. Tudtuk, hogy a nyílhegyeket nem egy esetben az Orinoco-indiánok is mérgezik, gyakran kígyóméreggel. Ficas kecskepásztor adta azt a jó tanácsot, hogy tegyünk úgy, mint spanyol hazájában a hegylakók, akik gyakran nyíllal és lándzsával harcoltak egymás ellen. Készítsünk tengeri sásból, aminek a rostja vaskemény, és egy bizonyos erdei liánból, ami még rugékonyabb, de könnyen fonható, mellvértet, vagyis mellényt.
Ezeket a rostból és nem láncszemcsékből vagy lemezekből készült mellvérteket Espinoza kapitány ellenőrzése mellett az indián asszonyok készítették. Indiánjaink hűen szolgáltak ekkor már minket, mert tudták: tűzre kerülnek, ha az arribák fogságába jutnak.
Gondolom, ezzel mindent elmondtam, ami lényeges, hogy bárki lássa: nem vártuk tétlenül az arribák jöttét.
Az öblökben a védelmi sáncokat elkészítettük. Győzött Espinoza kapitány és több társának érve. Ha nehezen is, de igyekeztünk körülvenni megfelelő sánccal a falut, hogy onnan védekezzünk, ha kell.
Mert bizony erre is sor kerülhetett.
Nem bíztuk el magunkat. Ha a Dolphin szélcsendben nem képes segítséget nyújtani, máris nehéz helyzetbe kerülünk. Mert elképzelhető volt, hogy az arribák Willy Fry és Vasököl vezérletével készülnek a támadásra. Ők tájékozva vannak erőinkről, ha nem is az azóta megtett előkészületekről. (A tudat, hogy egy láthatatlan ellenség tartózkodik a szigeten, akinek képtelenek voltunk a nyomára jutni, félelmetes érzést jelentett. Mert azzal, hogy Will Atkins egyszerűen eltűnt a szemünk elől, a sziklavár rejtekében, nem oldódott meg az, hogy Will Atkins kikapcsolódott, és nem kell tőle félnünk. Ezért éjjel a legszigorúbb őrségeket tartottuk a szárazon is, függetlenül a hajó őrségétől.)
Elhatároztuk, hogy a Dolphin naponta kétszer megy megfigyelőútra, de nem rendszeresen ugyanabban az időben, hanem az időjárástól s haditerveinktől függően.
A kétségbeejtően szép, eső nélküli időjárás rendületlenül tartott, megszégyenítve minden eddigi megfigyelést.
Hosszas töprengés után meghatároztunk egy körhöz hasonló pályát, amit a hajó naponta kétszer – egy esetben nappal, egy esetben éjjel – bejárt.
Ha az ellenőrzött terület jobb oldali szárnyán haladt a hajó, akkor kémlelői jó ideig beláthatták az ellenőrzött terület nagy részét a bal oldalon is. Ha az íven haladt, akkor nemcsak nyugatra, tehát az Orinoco felé tekinthettek el messzire, hanem a belső rész felé is. Ha visszafelé jött a Dolphin, a bal oldali szárnyon, akkor nemcsak délkeletnek nézhettek igen távolra, de a túlsó képzeletbeli jobb oldali szárny felé is.
Egy-egy szárny hossza 16 tengeri mérföld volt, az ívé többnyire 22 tengeri mérföld. Átlagos tengeri szélben a hajó ezt az utat nyolc óra alatt tette meg.
Erősebb szélben gyorsabban, gyenge szélben hosszabb idő alatt, de ilyenkor felére rövidítették a szárnyakat, nehogy nagyon messzire távolodjanak a szigettől.
Elárulhatom, hogy az ilyen kifutás nem a mi ötletünk, hanem így működnek az angol partok kikötővárosainak hadi őrhajói, amikor naponta kifutnak, hogy ellenőrzésük alatt tartsák a Csatornát.
Az első úton és még egy-kettőn később én is részt vettem, mert tele voltam nyugtalansággal az arribák miatt, meg hát azért is, mert bosszantott, hogy itteni teendőim végeztével sem indulhatok Brazíliába. Volt még egy talány a tarsolyomban: Willem kormányos barátom. Vajon jön-e, és mikor érkezik, vagy egyáltalában mi lesz, ha nem jön? így azután nem csoda, hogy hajóutunk alatt, amikor nem kellett segíteni a fedélzeti javító munkáknál, Josiah unokaöcsémmel sokat beszéltünk arról, mit bír a hajó, és mit bírunk mi, hogy a lehető legkisebb létszámmal elvergődjünk Brazíliáig, mindazokat itt hagyva Tengervirágon, akik életüket itt akarják folytatni.
Felejthetetlenek maradnak számomra ezek a megfigyelőutak. Meglepően jó szél fújt, az áramlatok sem voltak erősebbek a megszokottnál. A közismert passzátfelhőkön kívül olyan felhők nem is mutatkoztak, mint akkor, mikor első estémet töltöttem a nyári lak helyén.
Pompás érzés volt a felvitorlázott hajóval kikanyarodni az öbölből, elhaladni a Tengervirág keleti partja mellett, és kifutni az óceánra. Ugyanakkor visszanézni a szigetre, az én szeretett birodalmamra, aminél szebbet bajosan tudok elképzelni.
Az ilyen kifutásoknál mindig odatelepedtem a kormányállás mellvédjére, hátranézve azzal a biztos tudattal, hogy rövidesen visszajövünk, és újból horgonyt vetünk az öbölben. Elnéztem a Látóhegyet, tetején a lengő zászlót, felintettem Ficasnak, aki újabban mindig ezen az oldalon kezdte nyájának legeltetését
És visszaintettem a falubelieknek, akik előjöttek házaikból, vagy abbahagyták a munkát, hogy gyönyörködjenek a szép hajóban.
Miért is tagadnám, az örömbe üröm is vegyült. Csak rossz érzést jelentett, amikor kikanyarodtunk az öbölből, hogy nem élhetünk kedvünkre, életünk célját, terveinket szolgálva. Valójában rabjai voltunk néhány gazembernek, akiktől a sorsunk függött, és akikre gondolnunk kellett legvidámabb perceinkben is. Hiába néztem el gyönyörködve a szigetet, keresve rajta a megszokott helyeket, mindig eszembe jutott, hogy ott bujkál valahol Will Atkins:
Ha a hajón tartózkodtam, magammal vittem Trugát és kis társait, a Petárdásokat, akik jó társaink lettek.
Állandóan az árbocon tartózkodtak, kémleltek, figyeltek. S ha valaki azt hiszi, hogy a fiúk az árbocon inkább tréfálkozhattak, mint figyeltek, az téved. A tenger erre nem hagyott időt.
A tenger sohasem néma, a tenger mindig él, mozgásban van.
Trugában nem volt nehéz meglátni a jövendő jó tengerészt, oly ügyesen mászott fel az árbockötélen, s nemcsak a kosárig, hanem feljebb, az árboccsúcsig is, hogy beigazítson ott egy kötelet. Könnyedén mozgott, lendült át egyik rúdról a másikra, ami nehéz feladat, bárki tanúsíthatja, aki látta a kikötőkben nálunk a matrózversenyeket, és ott a keresztrúdtól keresztrúdig való lendülést. Truga már az első órában megtette ezt, bámulatunkra, bevallom.
Mielőtt felküldtük őket (hármasával, mert több nem mehetett egyszerre), kioktattuk a fiúkat, hogy mire figyeljenek, és mindent jelentsenek, eme kiáltással: "Hahó, a kosár jelentkezik!"
Nem hinném, hogy akkoriban akadt Dél-Amerika partjainál boldogabb gyerekcsoport a mi Petárdásainknál.
Ezek a nyomorult spanyol-indián gyerekek hálásan pislogtak rám, hogy védelmembe vettem őket, és annyi mindent rájuk bíztam.
Trugáék megálltak a helyüket, ahogy az a későbbiekből kiderül.
Mint árbocőrök igen beváltak. Éles szemükkel mindent észrevettek, ami csak figyelemre méltó volt.
Mindent jelentettek, még a teknősbékát meg a tengerikígyók egymásba fonódó csoportját is, amikből bőven akad Tengervirág környékén. Időnként felbukkant egy-egy fóka meg bálna, a delfinek hatalmas rajáról nem is szólva. A delfinraj nemegyszer megzavarta megfigyelőinket. Kiálló hátuszonyuk, amikor rajban vonulnak, rossz látási helyzetben még azt a csalóka gondolatot is felidézte, hogy az arribák csónakjai közelednek!
Időnként egy-egy farönk, gyökérhalmaz úszott felénk, amit megvizsgáltunk. Az Orinoco deltájából, mocsaraiból űzte ki azokat a tenger, s legtöbbjét alkalmasnak találtuk arra, hogy indiánok lapuljanak meg bennük, mert némelyik gyökérhalmaz és fatörzs egy hajó nagyságával is vetekedett. Az áramlat ezeket a fatörzseket néhány mérföldnyire a szigettől északra hajtotta el a végtelen tengeren.
Akadt más felfedezés is első megfigyelőutunkon.
Elhangzott a déli jelzés, a homokórát éppen megfordította Josiah, aki mindenes is volt egy személyben, amikor lehallatszott az árbockosárból a kiáltás: "Hahó, a kosár jelentkezik! "
– Mit láttok? – szóltam fel a gyerekeknek.
– Látni kenu!
Először meghökkentünk, de azután éppenséggel természetesnek találtuk, hogy hajónkról csónakot látnak, hiszen erre vártunk.
Teljes bizonyosságot akartam. Mondtam Josiahnak, hogy másszon fel, és szóljon le, mit lát.
Unokaöcsém magával vitte a távcsövet, azzal nézett körül a tengeren.
Közlése meglepetést okozott.
– Két kenu, de mintha senki nem lenne benne!
A kormánynál Móka állt, intettem, hogy kanyarodjon a kenuk felé, úgyis már az ív vonalában haladtunk.
Lassanként a hajón tartózkodók előtt is felbukkant a két kenu. Egymástól néhány méternyire lebegtek. Hadi kenu volt mind a kettő, orruk felmagasodott, ahogy az szokás. Az egyik igen sötét volt, a másik világosabb. Az egyik piros festékkel díszített, a másik kékkel.
Hindu, aki minden utamra elkísért, hiszen a szolgám volt, Péntek hű utóda, megszólalt, amikor a kenuk közelébe értünk:
– Egyik lenni arriba kenu, másik lenni nem az. Másik lenni marimono kenu. Marimono lenni majom.
Hindunak igaza lett.
Spanyoljaink közül egy, mint szakértő, mindig a hajón tartózkodott, hogy tanácsot adjon, ha arra szükség van. Az a spanyol, Juan egyik fegyverese, igazolta Hindut. Amikor spanyoljaim az indiánok fogságában voltak, több törzsről hallottak, szokásaikról is. Ő is tudta, hogy a marimonók (ami valóban majmot jelent) esküdt ellenségei az arribáknak, s ugyanúgy emberevők.
Átvizsgálva a két kenut, különösebb tudomány nem kellett hozzá, hogy megállapítsuk: az arriba kenu és a marimono kenu harcban volt egymással. Látszott jól a csónakok oldalán meg a magas, festett hajóorron a küzdelem nyoma.
Mind a két kenu tele volt vízzel, de fából lévén, fennmaradtak.
Az egyikben is, a másikban is nyilakat, íjakat, méregzacskókat, hajító bunkókat, dárdákat találtunk. A kenuk oldalát nyilak fúrták át. Az arriba kenuban számunkra nagy felfedezést tettünk. Élelmiszerköcsögök voltak a fenekén, valamint több zacskó szárított hal, amit akkor visznek magukkal, ha hosszabb útra indulnak. A kenu tehát messzire, készült, méghozzá néhány nappal ez ; előtt, amit nem volt nehéz megállapítani. Az áramlat hozhatta el, eddig mind a két járművet ami azt bizonyította, hogy az arriba kenu napokkal előbb elindult, de útközben találkozott ősi ellenségével, a marimonókkal. Összecsaptak, és a két üres csónak arról mesélt, hogy a harc különös módon fejeződött be: mindenki elpusztult a tengeri csatában. Éppen erről beszélgettünk, találgatva a történteket, áthajolva a hullámvéden, amikor feltűnt, hogy a kenukba leküldött Truga fejjel merül le, kotorászik a csónakfenéken, majd felkiált, és int nekünk, akik a magasból szemléltük munkáját. Ő gyűjtötte össze az említett holmikat, s küldte fel egy vödörben, amit leeresztettünk. Közben tovasodródtak a csónakok, mert a hullámzás miatt nem akartunk a közelükben maradni, féltve a gyereket, aki könnyen összetörhette magát, ha a kenukra csapódik hajónk nehéz teste. Mondom, a gyerek feltartott valamit, és kiáltott:
– Találni fehér embertől! Találni fehér embertől!
Mivel más már úgysem akadt az indiánok csónakjaiban, intettünk, hogy készüljön a felmászásra.
Móka erősebbre húzta a derékvitorlát, Martin rátámaszkodott a kormányra, és a kenukhoz kanyarodtunk.
Truga felmászott a kötélen.
És már tartotta elém a nagy felfedezést.
Valóban az volt.
Vasököl közismert bőröve, amire ez a kalandor rettentő büszke volt.
A bőrövet én is láttam rajta, tudtam az első pillantásra, honnan származik. Francia kalózok szokása, hogy a széles övet színes szögekkel verik ki, a dohányzacskó tartóját, a kovakőtartót, a bicska és a tőr tokját pedig más színű bőrből készítik el. Vasököl úgy mondta el az érdeklődőknek, köztük az őt őrző Mókának is, az öv megszerzését, hogy ő zsákmányolta egy francia kalóztól, amikor még becsületes életet élt.
Nos, ez az öv itt volt a kezünkben, hogy legyen min törni a fejünket.
– Ez az a kenu, bácsikám – mondta Josiah unokaöcsém –, ami kiszabadította a haramiákat. Visszatérőben valahol összetalálkozott az ellenséges törzzsel, összecsaptak, s mindenki meghalt. Így beszélt Josiah unokaöcsém. Sok minden mellette szólt, elismerem. Martin ezt mondta:
– Szerintem valóban azonos a kenu, de nem a vadak hazája felé eveztek, amikor összetalálkoztak az ősi ellenséggel, hanem visszafelé hozzánk. Ezt abból is gondolom, mert Truga két nagy zsák elázott szárított halat emelt ki a piros kenuból. Márpedig ennyi élelem nem lehetett náluk, amikor tőlünk visszatértek.
Bizony, Martin is sok okosat mondott.
– Martin – kezdtem én –, ezek szerint te azt állítod, hogy Vasökölék visszatérni szándékoztak, de egyedül? Mert bármerre nézünk, nem látni sem elmerült, sem ép kenut. Akkor tehát egyedül akartak visszatérni, ami azt bizonyította, hogy nem járt eredménnyel a követségük.
Martin bólintott.
– Így gondolom, uram.
Megráztam a fejemet.
– Nem hiszem, Martin. Nem tudom elhinni. Inkább arra gondolok, barátaim, hogy a bőröv véletlenül került a kenuba, vagyis inkább úgy, hogy az egyik indián ellopta Vasököltől. Ez az indián bekerült abba a kenuba, amit előreküldtek, szokás szerint felderítőútra, de összetalálkoztak ősi ellenségükkel, összecsaptak, és számunkra érthetetlenül mind a két csónak embere vagy elveszett, vagy elhagyta a csónakot. Meggyőződésem, hogy így történt, mert a vadak szívesen lopnak a vendégtől. Bármint is történt, ügyelni kell, rövidesen a nyakunkon lesznek az arribák!
A kenukat mindenesetre sorsukra hagytuk, vigye a tenger arra, amerre akarja. A talált tárgyak közül se tartottunk meg mást, mint a bőrövet. A többit – nyilakat, íjakat, bunkókat – a tengerbe dobtuk.
Majd továbbhajóztunk.
A történtek után, amikor a hajón helyreállt a nyugalom, és minden a rendes kerékvágásba kanyarodott, Trugát magam elé szólítottam. Trugát és vele a többi fiút is. A kosárból Hindu tekintett szét a tengeren.
A középárbocnál elhelyeztünk egy széket, s mint az admirálisok szokták, ott fogadtam a jelentkezést.
Volt egy kisebb tőröm, azt akartam Trugának adni.
Egyenletes szélben haladt a hajó, ezúttal már visszafelé, a bal oldali szárnyvonalon. Truga és a fiúk elém álltak, de akként, mint hazánkban szokás, ha a katonák vagy a tengerészek megállnak a parancsnok előtt, tehát szétvetett lábakkal. Erre Juan tanította embereit, és Trugáék is látták, mint kell tenni a jó katonának, ha parancsot hallgatnak. Szeretettel néztem végig a fiúkon, és azt mondtam:
– Truga őrmester, Petárdások. Eddig több hadi munkában vettetek részt. Becsülettel végeztétek a munkát. Ezúttal Truga volt a legjobb. Bátran átkutatta a két kenut, s olyasmit talált, ami számunkra még akkor is fontos, ha nem tudunk az eredetéről semmit. Továbbra is becsülettel álljatok helyt, teljesítsétek a parancsot, ami a jó katonák kötelessége. A jutalom nem marad el. Most Truga kapja meg az elismerést!
Ezzel átadtam a fiúnak a tőrt, nyakba akasztható szíjjal, mint az indiánok szokása.
Megveregettem a vállát, mondván, hogy mindegyikük kap ajándékot, de nem egyszerre, hanem külön-külön, érdem szerint.
– Megfigyelők, fel az árbocra! – rendelkezett Josiah unokaöcsém.
Jó széllel haladtunk vissza, Tengervirágra.
Néhány óra múlva kibontakozott a Látóhegy, aminek felső körvonalát majdnem egész utunk alatt láttuk. Ez is volt a szándékunk, meghagyva a szigeten, hogy ha bármi baj történik, akkor hatalmas – előre megrakott – máglyát gyújtsanak, aminek jó része nedves, hogy messzire ellátszó füstöt eresszen. Szerencsére erre ezúttal nem volt szükség.
Amikor visszaérkeztem, Espinoza kapitány jelentette, mi történt távollétünk alatt a szigeten. (Egyébként ő is azt vallotta, amit én, Vasököl övével kapcsolatban.)
Elkészült az utolsó védőállás, hozzáfoghattunk a telep megerősítéséhez.
Késő délután volt már, mégis úgy véltük, hogy ezt a munkát nem halogathatjuk. A hajó személyzete is segített a falut védő sánc, sövény, árok, védelmi fal elkészítésénél. Mert bizony székhelyünk egyenetlen volta miatt arra kényszerültünk, hogy különböző megoldást keressünk a védelemre. A pataknál védősáncot, a telep hátában védelmi falat, az öböl felé magas sövényt, a barlang felőli domb alján mély árkot készítettünk. A sövény igen jó védelmet jelent a nyilak, a hajító bunkók ellen, egyben jó lehetőséget a kilövésre. Mivel az öböl felőli részen van telepünk legszabadabb területe, itt gondoltuk felvenni a harcot fegyvereink segítségével az ellenséggel, ha visszavonulásra kényszerülnénk.
Bárki joggal mondhatja, aki ismeri múltam eseményeit, miért aggódtunk annyit a vadak támadása miatt, miért tettünk annyi óvintézkedést, hogy az már talán gyávaságnak tűnik. Mert, mondhatják, amikor egyedül voltam a szigeten – majd később Péntekkel, kettesben –, nem volt ennyi segítségem, sem ennyi fegyverem, és mégis győztem a vadakkal való harcban. Mindez igaz. De – megírtam, bárki olvashatja – nagyon féltem a támadástól, mondhatnám így is, rettegtem. Sok hónapomat elkeserítette annak tudata, hogy támadhatnak a vadak, és én hitványul elpusztulok.
Akkor még nem ismertem kegyetlenségüket, vadságukat. Felelősséget sem éreztem, egyrészt, mert fiatal voltam, másrészt, mert nem álmodtam magam elé azt a virágzó gyarmatot, ami most a szemem előtt volt kibontakozóban. Bizony, így igaz. És ugyanakkor azt is tudtam, ha most megtámadnak az arribák, minden időre példát kell mutatni, hogy többé meg ne kíséreljék aljas tettüket. Bevallom, még örültem is, hogy mindez akkor következhet be, amikor Tengervirágon tartózkodom, s magam irányíthatom a védelmet.
Tartózkodásom tizenötödik napján, amikor is már szeptembert jegyeztünk a naptárba, szokásom szerint korán keltem.
Mivel elhatároztam, hogy ma megint a hajóval megyek, kabinomban aludtam. Szerettem úgy felébredni, hogy felkönyökölve fekhelyemen, kinézek kabinom ablakán. Ott volt előttem az öböl, a part, a telep minden háza, mögötte a felejthetetlen, általam készített barlang, jobbra a völgy nagy nyílása, valahol fenn a nyári lak helye, és odébb a Látóhegy teteje, a kora reggelben lengő zászlóval.
Bárki elképzelheti, hogy fejedelmi érzésben volt ilyenkor részem. Így tettem ezúttal is, eme korai reggelen, amikor még a nap alig emelkedett a látóhatár fölé.
Megállapítottam, hogy a reggel szép, de az is biztatónak tűnt, hogy a passzátfelhők igen alacsonyan szálltak.
Vágytam leszámolni az arribákkal, velük együtt az eltűnt Will Atkinsékkal, ugyanakkor arra vágytam, hogy bár már jönne meg az esős évszak, aminek hiányát érezni kezdte ember, növény és állat egyaránt. Féltem, hogy bővizű patakunk végül is kiszárad, ami nagy bajok eredője lett volna.
Mindezeket újból átgondoltam, majd kiugrottam a takaróm alól, s felkapkodva legszükségesebb holmimat, a fedélzetre mentem.
Hajósaink már munkában voltak.
Josiah a horgonyfelhúzó szerkezetnél állt, s két emberével azon mesterkedett, hogy felhúzzák a nehezéket. Martin a kormánynál várta, hogy elfordítsa a hajót a megfelelő irányba. A többiek a vitorlaköteleket tartották. A kovács és az ács Josiahnak segített.
– Minden rendben, Martin? – kérdeztem.
– Minden rendben, uram – válaszolta hű emberem. – Legfeljebb több szelünk lehetne.
– Megjön, Martin. Még mindig megjött, ha a nap feljebb mászott.
– Bár így lenne, uram.
Továbbmentem, s hirtelen belém vágott, hogy túlságosan sokan vagyunk a hajón. Mindössze Bertet hagytuk Espinoza közvetlen segítségére a mi kompániánkból. Ez nem helyes, mondtam magamban. Itt van Martin, a kormányzóhelyettes, itt vannak összes hajósaim, akik egyben pompás katonák is. Mind a négy kalóz tehát, továbbá két régi emberünk, azonfelül Hindu, aki tanulékony volt, és máris használni tudtuk az árbocokon, továbbá a hozzá hasonlóan ügyes Truga és hat társa, akiket jól választottam ki a gyerekek csoportjából.
Sok, sok, dünnyögtem magamban, és megszólaltam:
– Állj! Várjatok, öcsém, várjatok!
Elmondtam, amit gondoltam, és mindenki igazat adott nekem.
– Ha összetalálkozunk az arribákkal – mondtam –, akkor a következőkre van a hajón szükség: Josiah a kormánynál, minden fordulat rá hárul, a két ágyút Móka és Fickó kezeli, a vitorlákat és a puskákat Erik és Hans. Itt van még Hindu, Truga, a hat gyerek, akik mindenfélére használhatók, s itt vagyok én, ugyancsak mindenes. Több ember nem kell, mert a szél, ha erősebb is lesz, sokkal mégsem. Tehát azt javaslom, hogy Martin, aki mégiscsak elsősorban kormányzóhelyettes, és nem tengerész, továbbá az ács és a kovács, akik elsősorban szigeti lakosok, szálljanak sürgősen partra.
Örülök, hogy így történt. Örülök, hogy észbe kaptam, magam sem tudom, miféle jó szellem tanácsára.
Martin jelenléte bárhol erőt ad és biztonságot. Mennyivel inkább akkor, ha én nem tartózkodom a szigeten, és bármi előfordulhat?
– Helyes, uram – intett Martin –, Hindu vigyen minket ki, és hozza vissza a csónakot. Minden jót uram.
Martin, a kovács és az ács tehát partra szállt.
Nélkülük indultunk el újabb megfigyelőutunkra.
Kezdetben minden úgy történt, ahogy megszoktuk. A könnyű szélben egyenletesen haladt a hajó. Tervünk volt útközben több elnyomorodott kötélbakot és tartót kicserélni, továbbá a hajóorr egy hullámvédjét újjal pótolni. Mindezt menet közben, ami természetes, hiszen a kalózok is jól értették a famunkát.
Előbb kiosztottam a reggelit, mert ezt a feladatot én vettem át Berttől. Gyümölcsből, kétszersültből és pirított teknősbékahúsból állt a nap első élelme.
Elhagytuk a sziget északi csücskét. Hosszasan elnéztem a Látóhegyet, majd észrevettem a barlangot, és magam se tudom, miért, ezúttal a szokottnál is jobban megnéztem a barlang bejáratát, ahol Will Atkinsék első tanyáját találtuk, felfedezve ott régen elveszett szélrózsámat. Ahogy elnéztem a bejáratot, elsősorban az tűnt fel nekem, hogy bár apály volt, mégis mintha eltorlaszolódott volna a nyílás, vagy ahogyan mondani szokták, a barlang torka. Hindut szalasztottam a távcsőért, és intettem Josiahnak, hogy lassítsa a hajó menetét, mert valamit – számomra érthetetlent – látok a bejáratnál.
Amikor a távcsövet a szememhez emeltem, még nem tudtam, micsoda fordulathoz érkezett el szigeti tartózkodásom.
A látás nem volt a legmegfelelőbb, mert a napsugarak oldalt tűztek, de a barlang szája a fényözönből semmit nem kapott. Inkább tátongó, sötét űrnek tűnt, mint barlangbejárónak. A távcső így mutatta. Elvettem a szememtől, s távcső nélkül vizsgálgattam a gyanús nyílást. Megint azt láttam, amit az előbb: valami van a bejáratnál, kissé beljebb, vagyis rejtve.
Intettem Trugának, Hindunak meg Mókának, a legjobb megfigyelőknek, hogy jöjjenek mellém.
– Mit láttok? Amott a barlangnál.
Néztek, figyeltek.
Truga azt mondta: kenu. Hindu ugyanígy. Móka is: kenu, indián kenu.
Tehát az északi szigetcsúcs barlangjában indián kenu rejtőzködik!
– Vitorlát fordítsd! Kormányt vesd át! Ugyanakkor elhangzott a további parancs is:
– Ágyúsok készenlétben!
Tudtam, hogy tétovázásra nincsen idő. Amíg kikötünk, amíg csónakba szállunk és odaevezünk, sok minden történhet. Nincsen más lehetőség, mint megrohamozni a barlang bejáratát, és tűzzel elárasztani a nyílást, a legügyesebb szögben, hogy a lövedékek bent pusztítsanak.
A Dolphin a féloldalas gyenge szélben is jól haladt, nekem mégis úgy tűnt, mintha vánszorogna.
Elfogott az izgalom, a vadász nyugtalansága.
Sikerül? Nem sikerül?
Észrevettek minket, s menekülnek, vagy nem vettek észre, és biztonságban érzik magukat? Mert az életemet mertem rátenni, hogy arriba kémek lapulnak csónakjukkal a barlangban, talán Will Atkins is velük van!
Most már jól láttuk, hogy kenu lapul a barlangban. Méghozzá vörös hadijelvényt hordozó kenu, vagyis valóban – arribáké!
Mivel a hajó orrában álltam, néhány ölnyire a két ágyúkezelőtől, nemcsak a bejáratot tartottam szemmel, de irányítani is tudtam a hajót. A vitorlák gyors fordítása vagy leengedése Hindura és a Petárdásokra várt. Az elmúlt napok alatt többször csináltunk velük ilyen manővert, eredményesen. Reméltem, hogy ezúttal sem vallók szégyent indiánjaimmal.
Figyelemmel kellett lennünk arra is, hogy a szigetcsücsöknél erős a hullámverés, a délkeleti szél is meggyengül, mert szélárnyékot teremt a magas part. De megtörténhet, hogy valamilyen okból csónakba kell majd szállnunk.
Mindennek az átgondolására csak néhány perc ha jutott.
Egyszerre csak a barlang előtt lebegett a Dolphin. Izgatottságomban alig tudtam a parancsot kinyögni, mégis meghallották:
– Ágyúk, tűz!
Szerencse, hogy madaram még a kabinban maradt. De Pang a fedélzeten volt, és elfelejtettük a nagy izgalomban gondjainkba venni.
Szörnyűséges durranással sült el a két ágyú, megtoldva hangjukat a barlangmélység visszhangja és a robbanó lövedékek fülsiketítő csapódása.
A hirtelen szétterülő füstön keresztül is láttuk, hogy a kenu eltűnt a helyéről. De a következő pillanatban már a barlang száját öblögető hullámok fadarabokat, csónakroncsokat sodortak kifelé.
Hirtelen a Dolphin oldalt fordult, és a tervünk az volt, hogy így megáll.
Az ágyúkat gyorsan újra kellett tölteni, de itt voltak legújabb fegyvereink, az egymáshoz erősített ágyúmuskéták (mi neveztük el), és arra vártak, hogy kipróbáljuk használhatóságukat. Ugyanakkor a csónakot leereszthettük, hogy egy csoportunk partra szálljon.
Ha kiáltani kell, elkésünk, de nem kellett. Négy fej, négy indián bukkant fel a barlangnyílásban.
Kapkodva, rémülve igyekeztek kifelé, hogy egérutat nyerjenek a sziklák között.
De Erik és Hans szíve a helyén volt. Kalózgyorsaságukhoz hűek maradtak, és egyik is, másik is elsütötte a muskétaágyúkat. Az arribák, mert azok voltak, megtántorodtak.
Végük volt!
– A csónakba! – kiáltottam, hogy idejében érkezzünk, ha vannak még a barlangban.
De elkéstünk.
A csónakhoz ugrottunk, hogy a vízre eresszük. Gyorsan lerántottuk a tartóhevedereket, amelyekkel a középraktár fedelére erősítettük. Josiah a kormányt kezelte. Egyik szemem a barlang nyílásán volt, a másik a csónakhevederen, amivel éppen bajlódtam. Erik és Hans odaugrott, hogy segítsen, mert felkiáltottam: emberek, gyerünk már, elsodródunk a barlang elől!
Ekkor ugrott ki egy ember a barlangból, gyorsan mászott felfelé a mögöttes meredélyen, a majom ügyességével, vagy inkább a halálra rémült ember utolsó, nekikeseredett erőfeszítésével. Nem okozott nehézséget a felismerése, Will Atkins volt!
– Hé, megállj! – üvöltöttünk utána.
Hans felkapta az egyik kézipuskát, és utána lőtt. Erik követte példáját. Majd én és Móka kaptunk fel egy-egy fegyvert azokból, amiket előkészítve tartottunk a középárboc tövében.
Durrantak a puskák, csapódtak a golyók.
Mielőtt a főharamia eltűnt egy fa mögött, láttam, hogy meginog, térdre esik, kapkod a levegő után, majd nagy erőfeszítéssel feláll, és eltűnik a Látóhegy alsó szegélyén, ott, ahol nagyobb facsoport található.
Will Atkins tehát újból megszökött.
Reméltük, hogy a lövés – ami érte, mert feltétlenül érte – nagyobb bajt okozott, és messzire nem tud szaladni, vagy ha tud, akkor is nyomot hagy, ezúttal mégis megszökött a szemünk elől.
Sajnos, sok időt vesztegettünk a partraszállással, mert a csónakon egyszerre nem tudott annyi ember helyet foglalni, amennyire szükség lett volna. Trugát, Hindut és Mókát indítottam Will Atkins nyomába, hogy kutassák fel és csípjék el – élve vagy halva – míg én és két ember a barlang felkutatására indultunk. Pang ezúttal Hinduval maradt, nyomozónak. Legényem és kutyám máris jól összebarátkoztak.
Amikor a csónakból nagy nehezen kiszálltunk a sziklákra, mert nem mertünk közvetlenül behatolni a barlangba, óvatosan kezdtünk hozzá a munkánkhoz.
Fegyverrel a kezünkben, lépésről lépésre közelítettük meg a bejárót; ahol egyhangú mormogással verődtek a hullámok. Fickó és egy Retardas volt velem.
Két indián teste lógott ki a barlang nyílásán. A kenu roncsai hol kibukkantak, hol eltűntek a hullámok játéka szerint.
Előbb két puskagolyót beeresztettünk a barlangba, de semmi nem mozdult. Ekkor intettem Fickónak, gyerünk.
Az összetört arriba kenut, a négy indián holttestét, indián fegyvereket s egy puskát találtunk, amit Will Atkins ejtett el. Biztosan kereste a múltkor itt hagyott ládát, pisztolyokat. A puskát zavarában hagyhatta itt, mert amikor rohant, nem volt vele fegyver. Az is lehet, hogy minél kevesebb terhet akart cipelni.
Átkutatva a barlangot, az indián kenu maradványát, a szokott holmit találtuk, ivóvizes köcsögöket, szárított halat tartalmazó háncszacskókat, kosarakat meg különböző fegyvereket. Az egyik gyerek felfedezett a vízben, a barlang elég sötét részén olyasmit, amit magam sem ismertem volna fel, mert nem is gondoltam használatára.
Ez a valami elég magas, fonott kosár volt, tele nehéz, gyantaszerű anyaggal, a kosár oldalán egy zacskó, benne kovakő és két pálca.
– Ugyan mi lehet ez? – néztem a gyerekre, amikor nagy lelkendezéssel kiemelte és felmutatta a nehéz, fatörzsre emlékeztető holmit.
– Lenni tűz, lenni tűzhirdető! – mondta a gyerek.
Aha, kaptam észbe, nem más ez, mint amolyan nagyméretű fáklya, amit mindenféle gyantás, zsíros, szurkos anyagból készítenek, és ha meggyújtják, az néha órákig is ég, magasra feltörő lánggal. Nem láttam még ilyet, de hallottam róla, hogy van. Péntek mesélte annak idején amikor beszámolt a törzse szokásairól.
– Ha éjjel lenni támadni – mondta Péntek –, ha szellemek lenni engesztelni, mert Benamuki mérges lenni éjszaka, akkor indián gyújtani pergát. Perga lenni sok-sok minden, ami ég. Sok-sok minden lenni jóféle gyulladó…
Ez tehát a perga, amiben megerősített kis petárdásom. Perga, amit akkor használnak, ha előbb megengesztelték az istenséget, Benamukit, aki nem szívesen veszi, ha éjjel indulnak hadi vállalkozásra.
És amikor kimásztunk a barlangból, már tudtuk, mit keresett itt a kenu, és miért maradt a szigeten Will Atkins.
Éjszaka akarták megrohanni Tengervirágot!
Vagy egy óra telt el, míg Mókáék visszajöttek, minden eredmény nélkül.
Egy ideig követték a gazember nyomát, még vért is találtak, tanúságául annak, hogy nem volt tévedés, amikor úgy láttuk, hogy Will Atkins meginog, s alig tud továbbmenni.
De a köves résznél, nagyjából a Névtelen-öböl szélénél, elveszett a nyom, és a vérfoltok is eltűntek.
Will Atkinsnek ismét nyoma veszett!
Jómagam és Hindu kiszálltunk a hajóból. A Dolphin továbbindult, hogy megtegye szokott ellenőrző útját, bár erre nem sok szükség volt, hiszen ha a vadak támadása éjjel várható, akkor jóval a cirkáló út mögött tartózkodhatnak.
Gyalogszerrel tértem vissza legényemmel és Pang kutyámmal a telepre.
Itt hallották a lövéseket, s útközben találkoztam is Juannal.
– Éjjel indián kenu közelítette meg a szigetet, Juan – mondtam a hadnagynak –, megbújt az északi barlangban, ahol Will Atkins várta. A kenut szétlőttük, az indiánoknak végük, de Will Atkins most is egérutat nyert!
Juan csodálkozva hallgatta az elmondottakat.
– Most azután figyeljünk, Juan – folytattam. – Jó, hogy felfedeztük őket, amire nem számítottak, mert Will Atkins tudta, hogy egyszer már ott jártunk. Gondolta, másodszor nem megyünk oda. De észrevettük a kenut. Mindez sokat, nagyon sokat ér, Juan fiam. Meglátod, hogy így lesz. Éjjel jönnek, és mi félrevezetjük őket, ha sikerül Martin kormányzóhelyettes hol van?
– A telepen – felelte Juan. – Mindenkit fegyverbe hívott a lövésekre. Azt hittük, megkezdődött a támadás!
– Így is van, Juan. Megkezdődött. Azzal, hogy felbukkant az előőrs, és hogy Will Atkins itt bujkál a közelünkben. Mindenesetre riadót fújunk! Mostantól kezdve Tengervirág hadikészenlétben van, és nincsen más feladat, mint figyelni a tengert, a szigetet. Töm Smithet megkötözzük, a másik kettő maradhat, mert őszinte a félelmük, a megbánásuk is. Vidd meg a hírt a történtekről Martin kormányzóhelyettesnek és Espinoza főbírónak. Én még Hinduval felmegyek a hegytetőre, hogy körülnézzek. Jó utat, Juan.
– Jó utat, kormányzó úr.
Hinduval felmentem a jelzőzászlóhoz. Szükségem volt rá, hogy körülnézzek birodalmamon, hogy erőt merítsek a nagy feladathoz, ami előttem állt. Megnyugtatott, hogy tudtam: Tengervirág felkészülve várja a vadak támadását.
Mindent elkövettünk, hogy illő fogadtatást rendezzünk. Egyvalami azonban megkeserítette életemet, csökkentette biztonságomat. Az, hogy Will Atkins itt volt köztünk, s tudta, jót tőlünk nem várhat. Tudta, hogy most rá hárul jelezni a partraszállás helyét, mert a vadak csak akkor szeretik az éjszakai támadást, ha teljes fényben tudják azt végrehajtani.
Éberebbnek kell lenni a tengeri sasnál is.
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Tudtuk, hogy a támadás küszöbén vagyunk. De tudtuk azt is, hogy másként kell felállítani védelmi tervünket, ha éjszakai támadásra számíthatunk.
Más lett ebben az esetben a Dolphin hivatása, más a parti védelem munkája, célja és előkészületei.
Akadhat olyan valaki, aki itt is felteszi a kérdést: az indián tűzjelző elég ok volt-e arra, hogy biztosan feltételezhessük az éjszakai támadást? Nem egyszer, de százszor elmondtam ugyanezt, és ugyanannyiszor legalább így válaszoltam önmagámnak: nem lehet másként, csakis így! Mert ha a megtalált perga nem is lett volna elég az éjszakai támadás feltételezésére, akkor miért jött a négy indián szigetünkre, megelőzve vagy elválva a többitől? És miért találtunk meg egy kenut, benne Vasököl bőrövét?
Számunkra ez feltétlenül nehezebb helyzetet teremtett. Terveinket arra építettük eddig, hogy jól látjuk majd a közeledő ellenséget, s akár a Dolphinről, akár a Látóhegyről észrevesszük őket, idejében eléjük megyünk a hajóval.
Nos, ha nem így lesz, akkor mit tehetünk, hogy megvédjük magunkat?
És most újból áldottam apámat, aki nyers, hideg ember volt, de csak látszólag, és a szigorúsága mögött igazi apai féltés rejtőzött. Amikor azt akarta, hogy tanuljak, a legjobbat óhajtotta. Amikor azt kívánta, hogy olvassak könyveket, műveljem magamat, az én javamat kereste. Sajnos, nem hallgattam rá, de a téli estéken gyakran mesélt nekünk kedvenc történelméből, és ilyenkor, mi, fiai, nagy figyelemmel hallgattuk. Valójában kereskedőember volt (tőle örököltem ezt a szerencsés tulajdonságot), de a történelem minden ága foglalkoztatta. Sohase felejtem el, volt egy bölcs mondása: az a jó vezér, aki eléje megy az ellenségnek, s mindig a fordítottját csinálja annak, amit az ellenség vár. Vagyis a jó hadvezér váratlan tettekkel lepi meg ellenfelét. Úgy gondolom, az ilyesmi nemcsak a valódi hadvezérekre érvényes, hanem a magamfélékre is.
Így azután nem kellett sokat tétovázni: apám tanítását követtem ebben az esetben is. Tehát: 1.) Eléje menni az ellenségnek. 2.) A fordítottját csinálni, mint amit várhat. 3.) Váratlan cselekedettel meglepetést okozni.
Miután felmentem a Látóhegyre, utána nézve a könnyű szélben tovahajózó Dolphin hajónak, valamint eltekintve a legmesszebbre, amennyire csak a távol engedte, már tudtam, mi a teendőm. Azt is tudtam, hogy mindennél okosabb, ha megbeszélem a teendőt a többiekkel, azokkal, akik olyasféle feladatot töltöttek be kis szigetünkön, mint a nagy országokban a miniszterek. Martin, Espinoza, Juan és Ficas voltak az én minisztereim.
Visszaérve a telepre, a Tanácsfa alatt találtam hűséges barátaimat.
Előbb részletesen elmondtam a történteket, a kenu váratlan felfedezését, majd feltártam előttük a helyzetet: rendületlenül hiszek az éjszakai támadásban.
– Kegyelmed, Espinoza kapitány, s ti, Martin, Juan, Ficas komám, mit gondoltok?
– Én azt gondolom, hogy már ma – jegyezte meg Martin. – Nem lehet két nap távolság az előőrsbe küldött kenu és a támadók között. De legalább rájönnénk Will Atkins rejtekére, és elfoghatnánk őt! Többet tudnánk.
– Nem tudnánk többet – vágta rá Espinoza kapitány –, mert Will a végsőkig harcolna. Tudja, hogy most már nem kérhet kegyelmet. Mi, spanyolok, kivégeznénk!
Derék öreg barátom elszántan nézett rám.
– Igaza van, kapitány uram – bólintottam –, Will Atkins fenevad, s a veszett állatot ki kell irtani. De egyelőre nincsen a kezünkben, és azt sem tudjuk, ha éjszaka támadnak, mi legyen a teendő.
És mivel mindannyian tőlem várták a megoldást, elmondtam azt, amit a Látóhegyen kigondoltam.
Tehát: 1.) Az arribák elküldték a kenut, benne a tűzjelet és vele a hírt Will Atkins számára, hogy mikor jönnek, mikor támadnak.
2.) Az arribák azt gondolják, hogy a kenu célba ért, Will Atkins átvette a pergát, s elhelyezi a megbeszélt helyen. Ez a döntő, mert azt hiszik: Will Atkins gyújtja meg számukra az irányfényt.
3.) Ebből következik, hol lehet az a hely, ahol a pergát meg kellene gyújtani Will Atkinsnek?
4.) Semmi esetre sem messze a barlangtól, mert ha messzebb lenne, akkor más helyen rakták volna ki terhüket, és máshol bújtak volna meg a kenusereg érkezéséig.
5.) Most jutottunk oda, hogy elérkeztünk a Névtelen-öbölben látott kenunyom megfejtéséhez. Azért ment a Névtelen-öbölbe a kenu, azért szálltak ott paffra az arribák, hogy lássák a partraszállás helyét.
6.) Ott kell meggyújtani a pergát. A Névtelen-öbölben.
7.) Tehát: mi sem hagyhatjuk ki a fényjelzést, csak éppen olyan helyen kell használnunk, ahol ártalmára lehetünk ellenfeleinknek.
8.) Mivel az arribák szeme kitűnő, lehetetlen, hogy meg ne lássák a szigetet. Mégis azt kell tenni, hogy elvezessük őket, egy álperga gyújtásával.
9.) Ezt az álpergát a sziget északi csücskétől egy vagy két mérföldnyire kell elhelyezni. A feléje tartó kenukat a Dolphin megtámadja.
10.) Amikor az arribák észreveszik tévedésüket, azonnal fényt kell gyújtani a sziget minden fontos részén, tehát az öblökben, hogy lássunk, és hogy a Dolphin tovább támadjon, de azért is, hogy a vadak teljesen megzavarodjanak.
Íme, ez volt a tervem. Amikor mindezeket felsoroltam, társaimra néztem.
– Kinek mi az észrevétele, barátaim? Martin szólt hozzá először:
– Amit a kormányzó mond, most is helyes. Neki van közöttünk a legnagyobb tapasztalata, mindent a legjobban ismer, sok mindent megélt. Csakhogy helyes-e, ha kivilágítjuk a szigetet, miután már félrevezettük támadóinkat?
Espinoza bólogatott:
– Valahogy én is így gondolom.
– És Juan és te, Ficas barátom? Egyöntetűleg mondták:
– Az alkormányzó helyesen beszélt.
– Ismerjük a vadakat – tette hozzá Espinoza. – Bátrak, mint a vadállat, de könnyen meg is ijednek. Ha meglátják a fényt, a perga fényét, aminek semmi mással nem azonos a fénye, joggal hiszik, hogy embereik gyújtották meg. Ha a tűzhöz érnek, megijednek, amikor rájönnek, hogy kiderült a titok, vagyis hogy mi mindent tudunk. Ekkor felálltam, és csak ennyit mondtam:
– A sziget kormányzója én vagyok. A sziget tulajdonosa is. Akként rendelkezem, ahogy mondtam. Másként nem is lehet!
A többiek is felálltak.
Nemhiába volt Espinoza spanyol, méghozzá nemes, tudta, mi ilyen esetben a teendő. Levette széles karimájú kalapját, meghajolt, és így szólt:
– Kormányzó uram, az ön szava dönt, és mi teljesítjük! Tudtam, hogy a tűzgyújtás nehéz lesz. Megosztja embereinket.
De úgy gondoltam, hogy a legokosabb, ha a szigetet hajónak fogom fel, és régi szokás szerint jobb és bal oldalra osztom. Mind a két oldal két-két jelentős öböllel rendelkezett. Az egyik oldalon van a Halász- és a Névtelen-öböl, ahol máglyát kellett rakni, és azt idejében meggyújtani. A másik oldalon van a Partravetődés öble és a telep előtti Kikötő-öböl. Itt is máglyát kellett rakni és meggyújtani. Úgy gondoltam, hogy főerőinket egyelőre a túlsó partra, a szélalatti oldalra csoportosítjuk, mivel érthetően itt akarnak támadni az arribák, ha észrevették cselünket. Ha nem, akkor a Dolphin kíséri, lövi, tiporja őket, amíg a szélalatti oldalról átvágunk a puskavölgyön a szélfelőli oldalra.
Bárki sejtheti, hogy mindez nem hangzott túlságosan lelkesítőén egyikünk számára sem. De más megoldás nem volt.
Bíztam benne, hogy a Dolphin –  ha szél lesz! – becsületes tisztogató munkát végez, és ha partra szállnak ellenségeink, már vert hadak lesznek, akiket könnyű lesz felmorzsolni.
Kidolgoztunk egy jelzésrendszert is, aminek alapján kigyullad a perga, majd a máglyák. Aki a jelzéseket leadja, nem lehet több, csak egy ember. Mindössze egy ember, mert többet nem nélkülözhet kisded csapatunk. Vállaltam, hogy a Látóhegyről, ha kell, egész éjjel figyelem a közel és a távol eseményeit.
Féltünk, rettegve féltünk a szélcsöndtől! Időnként órákra megállt a legszerényebb áramlás is. Ugyanakkor néhány száz lábbal magasabban fújt a szél, s Vonultak a passzátfelhők nyugatnak, északnyugatnak. (Még az idő is kedvezett az arribák jöttének.)
Arról sem feledkeztem el, hogy minden csoport rendelkezzék egy, vagy ha lehet, két "sasszemmel", olyan valakivel, aki még a jó szeműeknél is jobban lát. Szerencsére Erik és Fickó kitűnően látott, a hajóval tehát nem volt gondom. Az indián-gyerekek, vagyis Petárdásaim pedig éjjel úgy láttak, mint én szürkületkor. Ők kerültek elosztva a máglyákhoz, egyben hírvivők is voltak, akik a négy öbölből figyelték a Látóhegyről érkező utasításokat.
Idejében elkészítettük a máglyákat, mindegyiket feltöltve sok faggyúval, kátránnyal, amit ugyan más célra hoztunk Trinidadról, de hát itt most igen fontos volt a hosszan tartó, nagy fényesség.
A legnagyobb gondot a perga elhelyezése okozta. Erre a célra kisebb tutajt szereltünk össze, matróz-ácsunk jóvoltából, aminek a közepét, ahová a perga kerül, agyaggal biztosítottuk. Két kötél segítségével könnyen a vízre lehetett tenni a tutajt a meggyújtott pergával. Ennél nagyobb gondot jelentett, hogy a nagy mélység miatt a tutajt lehorgonyozni nem tudtuk, márpedig fontos lett volna, hogy a tenger ne vigye erre-arra. Josiah eszelte ki egy olyan úszóhorgony összeállítását, mint amilyet az angol partokon a halászok használnak, hogy bárkáik egy helyben maradjanak. Nem más ez, mint hosszú kötéllel mélyre eresztett nagy tölcsér, amit hullámhorgonynak neveznek.
Truga és Hindu kíséretében felmentem a Látóhegyre, hogy – mielőtt leszáll az este – megállapítsam a jelzések rendszerét.
Útközben találkoztunk a kecskenyájjal. Békésen vonultak állataink legelőtől legelőig. Nem Ficas terelte a nyájat, hanem egy indián, mert az öreg pásztor más, fontosabb feladatot kapott. Ő lett a Halász-öböl védelmének parancsnoka. Juanra bíztuk a Névtelen-öböl védelmét, egyben minden erő összpontosítását, ha arribák csapata a telepet támadja meg. Reméltük, hogy az arribák ezúttal sem szakítanak azzal a szokással, hogy nem külön-külön, kisebb csapatokban, hanem egyszerre támadnak.
A tetőről elcsüggedve néztem körül.
Amennyire órákkal előbb másként sem tudtam elképzelni a védelem központját a part megtámadásának percéig, mint a Látóhegyről, úgyannyira hirtelen belém vágott, hogy ez a feladat innen megoldhatatlan, ha bármilyen okból befelhősödik, vagy csak percekre – a legfontosabb percek idejére – eltűnik a hold.
A sokféle bizonytalanság mellett ezt már nem vállalhattuk.
Mindent a Dolphinról kell vezényelni, állapítottam meg. A hajó mozgékony, még akkor is, ha igen gyenge a szél.
A Látóhegy csak a nappali védelemnél töltheti be fontos feladatát – mondtam magamban, és körülnéztem.
A kősánctól néhány méterre álltam, lenéztem a Halász-öbölre, a Névtelen-öbölre. Jól láttam a sziget északi, déli végét. De a telep házait nem lehetett látni, csak a hajót, ami ezúttal még csendesen pihent horgonyán. Ez nagy baj, véltem, hiszen ebben az esetben a telepről sem lehet állandóan szemmel tartani a hegyet. De a másik öbölből sem, ahol annak idején a partra vetődtem.
Ezek a megállapítások vették el a kedvemet attól, hogy a Látóhegyen éjszakázzam.
Martin hangját hallottam.
– Hahó!
– Hé, hahó!
– Martin, te lennél?
– Én bizony! – hallatszott a közelből.
Rövid idő múlva felbukkant Martin, izzadó mellel, verítékes homlokkal.
– Baj van?
– Még nincs – mondta a jó ember –, de lehet. Lehet, mondom, uram, ha innen gondolja irányítani az éjszakai védelmet
Meglepődtem. Mondtam Martinnak, csodálatosképpen én is arra gondoltam, hogy a Látóhegyről nem lehet éjszaka irányítani sem a hajót, sem a máglyák meggyújtását.
– De nem ám – visszhangozta Martin –, de nem ám, uram! Erre egyedül a hajó alkalmas, ha nem csalódom!
– Nem csalódsz, barátom, és örülök, hogy jöttél, elűzve kételkedésemet, bizonytalanságomat. Mert bizonytalanságban voltam, ahogy átgondoltam az előbb teendőimet.
Egyszerre csak Hindu állt mellém.
A szemén láttam, hogy szólna, de nem szólt. Csak intett, hogy tovább, tovább innen, minél előbb! Az ördög van veletek, véltem, mi történt egyszeriben?! Már éppen mordulni akartam, hogy ne mutogasson, ne szemezzen velem, amikor látom, hogy húsz lépéssel odébb Truga a földre vágja magát, és abban a pillanatban lövés dörren.
Még a lövés alatt Hindu meglökött, felbillentem, oldalt estem, térdre. Martin magától tette ugyanezt.
A golyó köztünk fütyült el.
Rám lőttek, de nem találtak, hála a két indiánomnak, Hindunak és Truga őrmesternek.
Ilyenkor az ember oly gyorsan cselekszik, hogy se elmondani, se leírni nem lehet, mi is az a jó szellem, ami erre lelkesíti.
Levágtam magamat, még arra is jutott időm, hogy Hindu vállát megveregessem, s máris négykézláb kúsztunk a kőrakás mögötti, szabadon álló kövek mögé, amiből bőven akadt a Látóhegy tetején.
Itt kerestünk védelmet az esetleges golyók ellen.
A lövés annyira váratlan volt, hogy nem is tudtam elképzelni, honnan jöhetett. Csak amikor már a kövek mögött lapultunk, kezdtem gondolataimat összefogni. Mindenekelőtt megállapítottam, hogy hanyag voltam, mert az övembe tett pisztolyomon kívül más fegyver nem volt nálam. Szerencsére Martin okosabb, ő puskát hozott magával. Igaz, a puskát az ugrás alkalmával leejtette, de visszakúszott érte, és magával hozta búvóhelyünkre.
– Ez Will – súgta Martin –, itt bújt meg. Követte, uram.
Most minden azon múlt, hogyan tudjuk kiugratni a gazembert. Ott bújt meg, ahol Üstkondért halva találtuk. Az indián gyerek, Truga feltalálta magát. Nem igyekezett hozzánk, hanem távolabbra szaladt, és felmászott egy fára.
Intett. Lemutatott.
– Truga mutatni, lenni ott ember, lenni fehér ember! – súgta mellettem Hindu.
Ránéztem Martinra. Mit tegyünk?
Martin mellém kúszott a kövek védelmében.
– Egyszerre két irányba nem tud figyelni – hajolt a fülemhez Martin. – Kegyelmed, uram, lőjön a pisztolyából, majd töltsön, és újra lőjön. Higgye, hogy itt vagyunk. Én igyekszem Trugához jutni, és onnan belőni a sáncba. Uram, a fickó most a markunkban van!
Martin a melléhez szorította fegyverét, és elindult. Mivel helyeseltem a tanácsot, valamelyest felemelkedve a kövek mögül, előbb a bal, majd rövid szünet után a pisztoly jobb csövét lőttem ki.
A második lövés után válasz érkezett. A puskadurranást az előttem levő kövön golyó becsapódása követte.
Hindu az övébe nyúlt, átadta a pisztolyát.
– Lőni, úr, lőni!
De még nem lőttem. Figyeltem a fát, amin Truga lapult.
Mikor ér oda Martin, és felér-e a fára, mielőtt a boszorkányos Will Atkins megint kereket old? Azt tudtam, hogy a pisztolyokkal nem vehetem fel a harcot, még inkább nehéz rohanó embert eltalálni aki – ha okos – szaggatott irányban rohan. Will Atkins, nem tagadhatom el, okos volt. Minden vérbeli gazember okos, jól tudjuk.
Egyszer csak látom, hogy Martin a fánál áll, és int felénk.
Tudtam, miért
Egymás után kilőttem a két pisztolyt. Martin máris mászott fel a fára. Ugyanakkor lebuktam, mert sejtettem, mi következik. Két puskagolyó formájában meg is jött a válasz. Megint a köveken csattantak a golyók, jól irányított lövedékek. Egyszer csak hallom Martin hangját:
– Hé, Will, ide nézz!
Füstgomolyag vágott ki a fa ágai közül, előbb egy, majd még egy. Két lövést adott le Martin, aki nemcsak jó tengerész, de tüzér is volt. Truga már ugrott lefelé, s mint a nyúl futott a sánchoz. Magam se hittem a látványnak, se a fülemnek.
Hindu kiabált mellettem:
– Fehér ember lenni halott! Fehér ember! Martin is leugrott a fáról, és rohant a sánchoz.
Most már tudtam, hogy elkövetkezett a gonosz elleni harcunk első szakasza: leszámolás Will Atkinsszel.
Átmásztam én is a sáncon, s ott, ahol Üstkondért találtuk, feküdt Will Atkins, aki oly sokszor megkeserítette már az életemet.
Kezét intőleg tartotta felénk, mint aki azt akarja, hogy ne zavarják. Igyekezett felkönyökölni. De sehogyan sem sikerült. Oldalát érte a lövés. Odaléptem hozzá, és így szóltam:
– Most már nem futsz tovább, Will Atkins. Térj magadhoz, imádkozz, de előbb mondd meg, mikor jönnek az arribák.
A gazember rám meredt. Átfogtam a vállát, igyekeztem feltámogatni, hogy feleletre bírjam. Azt is szerettem volna megtudni, hol a búvóhelye, akár itt, a sáncon, akár máshol.
De csak nyögött, lihegett, beszélni nem tudott már. Tátogatott a szájával, egy szót sem értettünk.
Rohamosan veszítette el szeme fényét, arcának színét.
– No, ennek vége – állapította meg Martin. – Nem hittem, hogy így beléje találok. Azért kiáltottam rá, mert nem jól láttam. Amikor szóltam, megfordult, és durr bele!
Will Atkins feje hátrahanyatlott.
Elengedtem, nem mozdult. Vége volt. Legnagyobb ellenségünk a szigeten megszűnt ellenség lenni.
– Truga – szóltam rá az őrmesterre –, szaladj, és jelentsd a történteket Espinoza kapitánynak. Jöjjön néhány ember, és hozzon lapátot. Utána szaladj a hajóra, és mondd meg a parancsnoknak: a kormányzó üzeni, várja be őt, addig ne induljon el! Megértetted?
A fiú bólintott:
– Truga érteni.
– Mehetsz – és a fiú elrohant.
Martinra néztem:
– Kutassuk ki, mi lehetett nála.
Először is találtunk egy bőriszákot, amiben kevés élelmiszer, de annál több kés, tőr, pisztoly és lőpor volt. Átkutattam az övét, ami hasonlatos volt Vasököl övéhez. Tűzcsiholó kovakő, pattintó szerszám, salétromos gyújtó lapult az öv egyik zacskójában. Elnyűtt ruhája merő rongy, foszlány volt már. Patkós sarujának hiányában a tüskék felsebezték a lábát. Űzött vad volt, aki utolsó pillanatig marni, harapni, gyilkolni akart. Vajon mi okozta, hogy félretéve minden óvatosságát, ravaszságát, valósággal társai jöttének küszöbén, arra vetemedett, hogy rám lőjön? A düh, a gyűlölet? Másként nem lehet, mert érthetetlennek tűnt, mint gondolta további menekülését.
– Ez a második ember, akit megöltem – mondta Martin, amikor befejeztük a kutatást. – De ezt se sajnálom. Nem én.
Megszorítottam Martin kezét.
– Ha nem jössz, talán már nem is élek. Ide bújt el, megzavartam jöttömmel. Lesett, figyelt, végül elhatározta, hogy lő. Éppen amikor felbukkantál.
Martin felkiáltott:
– Nézze csak, uram, nézze már! Arra tekintettem, ahová mutatott.
Eddig nem vettük észre, de Martin éles szeme meglátta: keskeny rést a sánc egyik szögletében. Ez még nem lett volna figyelemre méltó, elismerem. De a résből fény szivárgott! Lámpás sárgás fénye, és nem a nap kinti ragyogása.
A rés ügyesen elfedett bejárót takart. Kövek voltak úgy felerősítve egy ajtófélére, hogy amikor az ajtó bezárult, kívülről csak a kövek látszottak. Will Atkins valamiféle okból, talán éppen azért, hogy adott esetben elmeneküljön, nyitva hagyta az ajtót, és így mi kinyithattuk, betekinthettünk. Lámpás égett benne, hogy megkönnyítse annak mozgását, aki gyorsan ide tér be. Mély üreget világított meg a lámpás. Az üreget a sánc kövei alá vágták, akár egy barlangot. Négy-öt ember kényelmesen elfért benne, ha itt szállásolt.
Ez volt hát a gazemberek rejteke. Ide menekült Will Atkins, amikor kiugrattuk a barlangból, és csak a véletlennek tulajdonítottuk, hogy több emberhalált nem követelt a pompás védelmi hely adta lehetőség. Magam is ugyancsak nehéz helyzetbe kerültem volna, ha itt töltöm az éjszakát, és Will Atkinsszel összetalálkozom. Abból, hogy az időnként ide feljövő embereinkkel nem történt szerencsétlenség, meg hát abból, hogy eddig rám se lőtt a gazfickó, arra következtettünk, hogy inkább a sziklavárban bujkálhatott, vagy ha itt volt, félt a leleplezéstől.
Az üregben többségében megint csak fegyvereket és lőport találtunk. De megtaláltuk azt a tűzgyújtó eszközt, amit a zsivány itt készített a perga pótlására. Nem adta fel tehát a reményt, hogy mégis jelt ad arribáinak. Könnyen gyúlékony kosárba sok kócot, faggyút, ágat, szalmát, mohát rakott, összepréselve, lőporral meghintve, salétrommal bővítve. Will Atkins pergája nem ért annyit, mint az arribáké, de pótlásra jó lett volna.
A látóhegyi rejtek felfedezése is megerősített ama hitemben, hogy a vadak a sziget derekán, tehát a Névtelen-öbölben akarnak partra szállni, onnan több csoportban átjönni a völgy alsó részén, és a patak mellett a telepre.
Mire átkutattuk a sok kacatot, megjött Juan és Ficas, két emberrel. Juan is, Ficas is meg a két ember is tátott szájjal hallgatta Martin beszámolóját. Egyik sem állta meg, hogy ne mondjon egy-egy megvető szót a halottra. Bajosan hitte Will Atkins, hogy az általa megölt Üstkondér helyén fogja ő is az utolsót szippantani a levegőből.
– Angol úr – mondta Emilio Ficas tiszteletteljesen –, hajód kapitánya üzeni, hogy siess, mert rövidesen itt az este, s ha mégis inkább a hajóról intézkedel, kéri sürgős érkezésedet. Gyenge a szél, és rossz irányú is.
– Az üzenetet tudomásul veszem – mondtam –, megyek is. De ti ketten, Ficas és Juan barátaim, valamint Martin alkormányzó, velem jöttök. Útközben elmondom, mint képzelem el a Dolphinról leadott jelzéseket. Ha jobbat tudtok, mondjátok meg. Ti pedig ketten, derék spanyol barátaim, ássátok meg a sírt amott, az indián sírja mellett, és temessétek oda a halottat. Jobb helyet úgysem érdemel. De imát ne mondjatok érte, mert úgysem hallgatják meg az égben!
Sietve megindultam Martin, Juan, Ficas, Hindu és Pang kíséretében, hogy mielőbb elérjem a hajót, mint azt Josiah unokaöcsém kérte.
Ugyanakkor megbeszéltük a teendőket. Távollétemben Martin, a teljhatalmú kormányzó, helyettese a spanyol kapitány, vagyis most már szigetünk bírája, mert ez a címe, rangja. A két öböl parancsnoka a nyugati és a keleti oldalon egyaránt Picas és Juan. Feltehetően egyszerre két oldalról nem támadnak az arribák. Ha pedig mi valamilyen okból nem érkezünk még vissza, s a vadak megtámadják a telepet, Martin lesz a védelem parancsnoka.
A jelzések a következők: ha kigyullad a perga, az azt jelenti, hogy a Dolphin észrevette a kannibálokat. Addig, amíg ágyúlövést nem hallanak a parton, a tüzet nem gyújtják meg. Ha felhangzik a tengerről az első két ágyúlövés, a Halász-öbölben is, a Névtelenöbölben is fellobbantják a máglyákat. Ha valamelyik máglyáról nagy füst száll fel, és robbanások hangzanak (vagyis ha puskaport szórnak a tűzre), az azt tudatja, hogy az öböl segítséget kér, méghozzá sürgősen. Ebben az esetben a Dolphin igyekszik megadni a segítséget, a szomszéd öbölnek pedig kötelessége ez. Így döntöttünk, megállapodva abban, hogy mindenféle más jelzés érvénytelen.
A parton már vártak. Valamennyien elsősorban a Látóhegyen történteket akarták hallani.
– Majd Martin újból elmondja – szóltam. – Időm nincsen. Hindu velem jön, átevezünk az egyik kenuval. A gigg maradjon a hajón, szóljatok át az öcsémnek. Itt az idő a búcsúzkodásra, Don Espinoza.
Szeptember 5. volt, az Úr 1694. évében.
– Segítse a jó Isten, kormányzó úr – hajolt meg Espinoza, és széles kalapját meglendítette. Bert, a jó fiú elszontyolodott.
– Bácsikám, ügyeljen magára – dadogta.
No és Martin? Nem szólt. Én se szóltam. Csak megráztuk egymás kezét, tudtuk, mi a teendő. Valahogyan mi ketten pompásan értettük egymást.
Kezet fogtam Ficas kecskepásztorral, Juan hadnaggyal, meg hát mindenkivel, aki a közelemben álldogállt, Trugával és a Petárdásokkal.
– Isten nevében – mondták a keresztények.
Ott állt a közelben Tom Smith meg a Vasököl valamikori két társa.
– Sajnálom, Tom Smith – szóltam a csónakból a púposra –, sajnálom, de éjszakára lakat alatt leszel. Köszönd magadnak. De ti ketten harcolhattok, ha akartok.
Felragyogott a szemük, felkiáltottak: akarunk!
– Majd Juan hadnagy intézkedik, hová kerültök! A Látóhegyen sötétedéskor piros lámpást húzzatok a zászló helyére. – Ezzel intettem a parton állóknak, és többé egy szót sem szóltam. Hirtelen elfogott a némaság, ami érthető volt. Életem egyik legnagyobb, ha éppen nem legeslegnagyobb feladata előtt álltam.
Valami megmozdult a lábamnál. Pang volt, a kutyám. Lehajoltam, és megvakartam okos fejét. A nyüszítéséből tudtam, mennyire örült a gazda simogatásának.
A hajón örömmel fogadott Josiah unokaöcsém. Örömmel, hogy jöttem, és megkönnyebbülve, hogy ott leszek, mert hiába, csak ifjú volt és bizonytalan. Alig értem a hajóra, mondta, hogy máris jobban érzi magát, mert nagynak találta a felelősséget.
– Igaz, hogy Will Atkinst lelőtték, bácsikám? – kérdezte.
Mondtam, hogy igaz, még az egyik rejteket is megtaláltuk. Mindent elmondtam, de közben készültünk az indulásra, ami alkonyat előtt egy órával bekövetkezett.
Láttuk, hogy a telep kiürül, mert fegyverforgató lakói átmeritek a sziget nyugati oldalára, mindössze az asszonyok és a kisebb gyerekek maradtak a házakban. A parton a megfigyelők és a máglyagyújtók álltak, a Kikötő-öbölben Truga és még két Petárdás. A másik öbölben ugyancsak két gyerek.
Mindenki a helyén volt.
A horgonyt, ami fából készült, és kötelét ólomsúllyal terheltük, felhúztuk:
A szél? Bizony gyenge volt, igen gyenge. Hol fújdogált, hol lengedezett. Megfigyelésem szerint ilyen esetben sötétedés után a passzát felhőkből erősödő szél jött. Ebben bíztunk.
Elindultunk.
Felnéztem a Látóhegyre. Lengett a zászló, biztatóbban, mint itt a hajóé. Ez vigasztalónak volt mondható. Mozgást is véltem, tehát az emberek még ott vannak, hántolják Will Atkinst.
Truga és a két fiú integetett.
Nem tudtam elfojtani magamban egy fohászt, kérve az eget, hogy segítsen.
– Minden rendben, Josiah?
Unokaöcsém higgadtan mondta:
– Minden rendben.
– Az ágyúk, a muskétaágyúk, a perga tutaja, a fegyverek, a fejszék és a tőrök?
– Mondom, minden rendben.
Bejártam a hajót. Mindent megnéztem, mindent átvizsgáltam. A pergát és az alája erősített zsákhorgonyt, ami hivatva lesz egy helyben tartani az arribák készítette tűzcsóvát és irányjelzőt.
Amikor Móka mellett elmentem, aki is a kormánynál állt, s egy nótát dúdolt, odaszólt:
– Ma, ha igaz, nagy nap lesz, uram!
És akkorát nevetett, mintha jó tréfát mondott volna.
– Talán bizony örülsz neki, Móka?
– Örülök hát, uram. Szép itt az élet, meg is szokom, már látom, de időnként jólesik egy kis verekedés. Bízom benne, hogy nem kicsi, hanem nagy lesz. Morgan is azt tartotta, hogy a verekedés hasznos, mert növeli biztonságunkat. Már féltem, hogy gyáva lettem, és féltem a bőrömet. De nem féltem. Hanem, uram, lenne egy kérésem.
Mondtam, hogy csak rajta, szóljon. Erre kibökte, hogy szívesen van a kormánynál, mert az megtiszteltetés, de ha harcra kerül a sor, akkor inkább az ágyúkhoz kéri magát.
– Értelek, barátom – szóltam meghatódva –, valóban ott a helyed, így lesz.
A Dolphin lassan haladt kifelé az öbölből. A megszokott kikanyarodás helyett, hogy elérjük a sziget csücskét, és onnan továbbhaladhassunk, másként kellett vitorláznunk. A gyenge és igen rossz irányú szél miatt erősen keletnek haladtunk, és amikor már néhány mérföldet megtettünk, fordultunk csak vissza, hogy megkezdjük őrjáratunkat.
Először láttam ilyen távolról, keletről, Tengervirágot. Talán még szebb, sokkal szebb volt a sziget látványa, mint nyugatról. Kiemelkedőbb a Látóhegy, és mint hatalmas ér, jól látszott a völgy, a lankák és a mezők, a távoli erdő, az öblök, a két szigetcsúcs.
E látványra elfogott a büszkeség és az aggodalom is. Hiszen a jót, a szépet, a nagyot nehéz elérni. Mindenért, ami sokat jelent életünkben, harcolni, küzdeni kell. Harcolunk, küzdünk, hogy férfivá érjünk, később a családunkért, hogy nekik biztonságot, nyugalmat tudjunk adni. Küzdünk, hogy megtartsuk javainkat, becsülettel, tisztességgel.
És küzdünk, ha értékünk már-már hazának, birodalmunknak számít, így voltam én ebben az esetben. Volt időm átgondolni mindezt. S életem legnehezebb éjszakája előtt, amikor egy személyben voltam apa, családom vagyonának őrzője és országfő is, a virágzás előtt álló gyarmatom minden polgárának feje.
Újból és újból végigjártam a hajót. Többször elővettem a régi, sok időt és sok eseményt meglátott távcsövemet, amit még a hajótörésnél zsákmányoltam, s azóta szolgált hűséggel, elém hozva mindent, amit látni akartam. A távcsővel végignéztem a több mérföldes távolságból látható szigetet. Ott volt a déli nyúlvány, pihent a sziklavár. Itt ugyan bajosan szállhatnak partra az arribák, nagy a hullámverés, sok a kő, a szikla. Ráadásul sötétkor jön a dagály. Ott volt az erdő, előtte a domb, ahol laktam, a barlanggal. Amott a telep. Mintha teljesen kihalt volna. Jól látszott a máglyarakás, ami felidézte bennem a szibaóknál látott máglyát. Mennyi minden történt azóta, és azelőtt, mégis itt vagyok a Dolphin hajón – állapítottam meg magamban. Felnéztem a nyári lak felé, a partnál a Menekülés öblére, s fel a Látóhegyre. Több ember állt ott, és nézett el a messzeségbe. Juan lehetett, mert parancsba adtam, hogy amíg ki nem jutunk a sziget keleti vizére, s be nem sötétedik, menjenek fel a Névtelen-öböltől, hogy így ellenőrizzék a távolt. Utána meg gyújtsák meg a lámpást, aminek a fényére szükségünk volt.
Összenyomtam a távcsövet, és tokjába tettem. Most vettem észre, milyen alacsonyan jár már a nap. Nem sok kell hozzá, hogy eltűnjön arra, amerre az Orinocót sejtjük. És akkor alig percek múlva leszáll a sötét.
Összeszorítottam a fogamat. A szél mintha gyengébb lett volna, mint az előbb. Mindenki a szelet figyelte, és mindenki ünnepélyesen csendes volt. Komor arcok néztek hol az égre, hol a tengerre. Egyedül Móka maradt a régi. Szünet nélkül énekelt, dudorászott. Időnként egy-egy ember rákiáltott: hagyd már abba! De nem hagyta magát, dudorászott tovább. Ami nálunk a hajón tapasztalható volt, azt hívják vihar előtti csendnek. Ó, bár valódi vihar tört volna ki – sóhajtottam néhányszor, de mindjárt hozzátettem: csak ki ne törjön. Ne törjön, mert az arribákkal le kell számolni, akár örülünk neki, akár nem.
– Mintha erősödne a szél – szólt mellettem Josiah.
A vitorlák éppen csak feszültek, a kormánylapátnál valamelyest fodrozódott a víz.
– Nem – mondtam –, nem, Josiah, a szél nem erősödik, inkább odafent iramodtak meg a felhők.
Unokaöcsém megvakarta a fejét, megvonta a vállát:
– Látom én is, csak magamat buzdítottam.
Átöleltem öcsémet, mondván:
– Higgyük, hogy megjön a szél. Hisszük?
Josiah elnevette magát:
– Hisszük!
Így lett lassanként este. Éppen a sziget északi barlangjával voltunk egy vonalban, amikor leszállt az este.
Óriási, néma kolosszus volt most a sziget. A percek gyorsaságával merült a sötétségbe.
A magasban ott világolt a piros lámpás.
Számunkra fontos volt a lámpás, éppen a sötétség miatt. Azért választottam ezt a lámpást, mert nagy távolságból is látni, de az arribáknak nem mond semmit. Őket a pergával kell fogadni, s a perga fénye úgyis elnyomja a gyenge hajólámpa fényét.
– Hindu és Fickó felmennek a kosárba – mondtam a két sasszemnek. – Bármit láttok, azonnal jelentsétek. Az indiánok elöl haladó csónakjain aprócska tűz ég, erre ügyeljetek.
– Hindu tudni, Hindu lenni indián – nevetett a legény.
Mindent elosztottunk, elhelyeztünk, s akkor elrendeltük a legteljesebb sötétséget.
Josiah vette át a kormányt. Móka a hajóorrba került a két ágyúhoz, azzal, hogy Fickó majd csatlakozik hozzá. Ha nem, akkor én megyek segíteni. Erik és Hans kezelte a négy muskétaágyút. Az ács és a kovács a vitorlákra ügyelt. Ha meggondolom, igen kevesen voltunk egy hadifeladatot betöltő háromárbocosra. Hinduval együtt összesen kilencen! De nem volt más megoldás. A partról nem vonhattunk el senkit.
A hajó szélfelőli oldalánál akasztottuk ki a tutajt, a hozzávaló tengeri horgonnyal. A perga gyújtásra készen a hullámpalánk mögött várta, hogy majd Hindu letegye a tutajra. Nehéz feladatnak ígérkezett, de bíztam Hindu ügyességében. Ugyancsak a hullámpalánk mögött rejtőzött két hajólámpás, lefogott lánggal, egy-egy hordóba rejtve. Ha bármikor szükségünk lesz rájuk, előrántjuk és világítunk.
Feltettem magamban a kérdést: ha én lennék a vadak vezetője, akkor az éj melyik szakában közelíteném meg a szigetet? Mert ne higgye bárki, hogy ők, a kannibálok, nem mérlegelnek, számítanak, tanakodnak. Aki azt hiszi, hogy az indiánok állati indulattal cselekszenek, azok tévednek. Az emberi ész náluk is találékony, tervező és mérlegelő. Azt válaszoltam a magamban feltett kérdésre, hogy az arriba főnök helyében akkor igyekeznék a megtámadásra szánt hely közelébe érni, amikor már feljött a hold. Biztos voltam, hogy így cselekszenek az arribák még akkor is, ha Vasököl vagy Willy Fry mást tanácsol. Jó idő- és távolságérzékük van, jobb, mint a miénk, tehát nem okoz nekik gondot megállni az evezésben, várni, és csak akkor elindulni, amikor a pergán kívül a hold is segítségükre van.
Amikor mindezt átgondoltam, megtanakodtam Josiah unokaöcsémmel, és elhatároztuk, hogy még a hold feljövetele előtt meggyújtjuk a pergát.
Ebben az esetben a kenuk egy irányban haladnak majd, s akkor következik el a Dolphin nagy éjszakája…
Ha szél lesz.
Egyik fohászt a másik után küldtem az égre, hogy legyen szél. Időnként felnéztem a Látóhegyre, vagyis a lámpásra. Mintha egy helyben álltunk volna. Holott tudtam, hogy nem így van, mert hallottam a hajó hasa alatti kotyogást, s a kormánylapát mögött a sustorgás, bugyogás neszezését. Így haladtunk vagy egy órát. Amikor kerestem a lámpást, messze mögöttünk volt, apró kicsi bogárkának tűnt.
Megjött a szél!
Emberek, megjött a szél!
Hangok feleltek innen-onnan, hogy érzik, hallják, örülnek neki.
Josiah szavai a közelemben csengtek:
– Bácsi, jól imádkozott, itt a szél. Nem erős, de megfelelő. Elég annyira, hogy tudunk fordulni, haladni is. Elég arra is, hogy kenukat borítsunk fel.
Alig lehetett időnként egy-egy csillagot látni. A felhők alacsonyan szálltak, azok küldték a szelet, amit rendes körülmények között inkább szelecskének neveztünk volna. De most mégis szélnek számított. A derék Dolphin jól haladt ettől is.
Felfigyeltem.
Régi szokásom, hogy minden jelenséget megfigyelek.
Sok száz szula és viharsirály szállt el a hajó felett, nagy rikácsolássál. A sziget felé haladtak. Tudtam, hogy ilyenkor a szulák és a viharsirályok nem fészkelnek, csendes időben messze szállnak a parttól, és este, éjjel megkeresik azokat a helyeket, ahol apróbb halak rajzanak a nyílt vizeken.
Ezek a madarak felriadtak, rikácsolva, dühösen szálltak Tengervirág felé.
Felriasztották őket.
Az előárbochoz mentem, hogy felmásszam Hinduhoz. Amikor felértem hozzá, nem másztam be a kosárba, hanem átfogtam szabad helyén az árbocot, s megálltam a tartódeszkán.
Most is tapasztaltam, mennyivel erősebben csillog az indiánok szeme, mint a miénk.
– Mit látsz, Hindu?
Azt mondta, még semmit, vagyis hogy sok madarat látott, amik az imént szálltak el felettünk. Mondtam, hogy azt a fedélzetről is lehetett látni.
Átszóltam Fickónak a középárbocra:
– Látsz engem, Fickó?
Megnyugtatólag jött a válasz:
– Látlak uram. Még azt is, hogy nem a kötelet, hanem az árbocot fogod.
Az én szemem jónak mondható, de Fickóból semmit nem láttam, a kosarat sem, egyedül a világos vitorlákat, az alsó és a felső vitorlát. "
Megkérdeztem Hindut, hogy látja-e honfitársamat. Azt mondta, hogy látja. Ül a kosár szélén, és a szakállát simogatja.
– Így van, Fickó?
– Így, uram.
Ennél többet egyelőre nem kívánhattam. Amit várunk tőlük, teljesítik, sasszemükkel mindent észrevesznek.
Hirtelen erős koppanások, ütődések hallatszottak a hajó hasa alól.
Tengeri teknősök csoportjába ütköztünk.
– Forduljunk szélnek, Josiah – szóltam, és arra kértem unokaöcsémet, álljunk meg, hogy jobban figyelhessünk.
Ha a szemem nem is vetekedett Hindu vagy Fickó szemével, de a hallásommal bárkivel kiálltam.
Nem tudtam elhinni, hogy a kenuk egymásnak nem adnak jelzést. Reméltem, hogy meghalljuk végre támadóinkat, és kitépődik belőlünk a várakozás gyötrelme. Mert így nevezhettem azt az érzést, amiről nem beszéltünk, de annál inkább marta, tépte bensőnket.
A fordulás egyben jó volt arra is, hogy lássuk, mennyire fordulékony ebben a szélerősségben a hajónk.
Úgy éreztük, könnyedén fordult. Mintha a vitorlák még pattogtak is volna.
Megálltunk.
Néhány szabadon lengő kötél csendesen koppant az árbochoz, a kötéllétrához. Megkezdődött a hullámokon a szokott imbolygás.
A hajóorrba mentem, Mókához.
– Figyelj te is – szóltam hozzá –, hegyezd a füledet. Együtt figyeltünk, így álltunk jó hosszú ideig.
Időnként világosabb lett, majd megint sötétebb. Még nem látszott a hold, de a felhők mögül már derengett a fénye. Néha láttunk csillagokat is, de a felhők erősebbek, sűrűbbek lettek. Meghallgat az ég, és vihart küld?! Ennél többet nem kívánhatnék, mert akkor az elemek számolnak le az arribákkal.
Már-már hátraszóltam Josiah unokaöcsémnek, hogy a figyelés eredménytelen, induljunk visszafelé, hogy ne legyen nagy távolság köztünk és a sziget között, amikor olyan hang ütötte meg a fülemet, amit valaha hallottam már, de sohasem a tengeren, éppen ezért nem mindjárt észleltem. Így hallatszott, elnyújtottan, távoli morgásként: hao-hao-haoe-ho.
A jaguár hangja. Vagy a kócsagra emlékeztető szokkoboi madár hangja, ami igen emlékeztet a jaguáréra. De hogyan kerül a nyílt tengerre, ily messze a szigetektől, az Orinoco partjaitól a jaguár vagy a szokkoboi madár?!
Hao-hao-hao-e-ho.
Amikor ültetvényes voltam a San Salvador közelében, amit ma Bahiának kezdenek nevezni, és lerándultam vadászni a Todos los Santos öbölbe, sokszor hallottam a jaguár ásító, macskaféléhez nem illően mély hangját. Itt hallottam ugyancsak a szokkoboi madár hangját is, ami megzavarta a vadászokat, akik jaguárt kerestek, és nem szokkoboit.
– Hallod, Móka? – súgtam.
– Állatféle lehet, uram, de milyen?
Kimondtam:
– Nem állat. Az indiánok! Jönnek, így adnak egymásnak jelt. Szaladj hátra, vedd át a kormányt, és hívd ide a kapitányt. Siess!
Móka eltűnt, és néhány másodperc múlva lihegve mellém állt Josiah unokaöcsém.
– Móka azt mondja…
– Bizony, Josiah, jönnek! Figyelj. Figyeld a jaguár hangját. Ez a jelük, hogy összetartsák egymást.
Figyeltünk. Többször, több irányból hallani lehetett a jaguár nyervákolását. Hao-hao-hao-e-ho. Majd megszólalt Josiah:
– Mennyire lehetnek?
Mondtam, hogy két vagy három mérföldnyire.
– Sokan lehetnek?
– Azt hiszem. Ha így tartják össze egymást, akkor sokan. Most kiáltott le az árbocról Hindu, utána Fickó:
– Világosság lenni!
– Fények elöl, uram!
Mindez már nem lepett meg. A vezércsónakokban – ahogy sejtettük – fények égnek.
– Rendben – szóltam fel az embereknek. – Figyeljetek tovább. A hangokat halljátok?
– Halljuk. Hindu mondta, hogy a jaguár.
– Fickó, számold meg a fényeket – kértem kalózunkat. Már jött is a válasz:
– Megszámoltam, uram, éppen az előbb. Tizenöt fényt látunk. Tizenöt kicsi fényt. Hol eltűnik, hol előbukkan. Ahogy a hullám emeli és süllyeszti a kenukat.
Tizenöt fény tizenöt vezető kenut jelent. Igen soknak tartottam. Legalább ötven kenu közeledik, ha tizenöt halad elöl. Egy-egy kenuban öt vagy hat ember ül, ami háromszáznál is több támadót jelent.
Bizony, megremegett a hangom, amikor kértem Josiah unokaöcsémet, hogy forduljunk meg, és igyekezzünk elérni a perga helyét. Nem lesz sok időnk az elhelyezésre és a meggyújtásra.
A Dolphin lomhán megfordult. Én is belekapaszkodtam a fordító kötelekbe, hogy minél előbb sikerüljön az indulás.
A nyomunkban közeledett a jaguár nyervákolása.
Sietnek az arribák, ebből is sejthettük, közeledik tehát a hold előbukkanása is. És sietni kell nekünk is, hogy idejében fogadhassuk a kenukat, annyit megsemmisítve, amennyit csak lehet. Vajon köztük van-e Vasököl és Willy Fry, akik esetleg az utasaitól megfosztott kenuban is lehettek? – kérdezte Hans, aki a muskétaágyúk kezelője volt.
– Elválik, barátom, rövidesen elválik – mondtam, és most már csak azzal törődtem, hogy eltaláljuk a perga helyét, és elhúzódva a tűztől, rajtaüssünk a kenukon.
Tengeri harcban akkor vettem részt, amikor Salle előtt a mórok megrohanták azt a hajót, amin Guineába készültem. A mi hajónkon tizenkét ágyú volt, a mór kalózok hajóján tizennyolc. Az erősebb fegyver legyőzte a gyengébbet.
A Dolphin mindössze két ágyúval, négy általunk készített muskétaágyúval és sok lőfegyverrel rendelkezett. Tudtuk, hogy a vadaknak nincsen lőfegyverük, mert az arribák még mindig nem értették kezelését, és ócskavasként dobták el, ha találtak egyet-egyet, így mondta Espinoza kapitány, aki hiteles tanú volt, társaival együtt, hiszen tavaly is jártak itt az arribák, elpusztítva az ültetvények egy részét, mert ez a szokásuk, ha partot érnek. De az a csapat nem állt többől, mint huszonöt-harminc emberből, akiket könnyen elzavartak a szigetről.
De ha nincs is puskájuk, vannak mérgezett nyilaik, amit többnyire az urari nevű méregbe mártanak. Rosszabb, gonoszabb, fegyver a puskánál is. Ezért is készítették el nálunk a védőmellényeket.
Elég jó széllel jöttünk visszafelé.
Szigetünk lámpása újból közel került hozzánk. Mondtam Josiah unokaöcsémnek, hogy ne tétovázzunk, s dobjuk vízre a pergát. Kell hogy tudják már a szigeten is: jönnek az arribák. A perga kigyulladása volt a jel, hogy közeledik az ellenség.
Nem akartam húzni az időt.
Hindut lehívtuk az árbocról, hogy másszon a tutajra, amit vízre eresztettünk. Hindu feladata az volt, hogy elhelyezze a pergát az agyag közepén, és a magával vitt mécsessel meggyújtsa. Minden azon múlt, hogy gyorsan, fennakadás nélkül haladjon. Sötét volt, tapogatózva tudtuk vízre tenni a tutajt, félve, hogy felborul, és akkor vége a haditervnek. Szerencsére minden hiba nélkül történt. Hindu levitte a mécsest, majd meggyújtotta a pergát. A kanóc lassan égni kezdett. A legény felnézett, mosolygott. Jól látszott, hogy nevet.
Felintett: ég. Leszóltam: gyere, sietnünk kell.
– Gyerünk innen, Josiah! – kiáltottam fojtottan, mert már közel kellett lenniük a kenuknak.
Úgy számítottuk, hogy öt-hat perc kell, amíg a perga lángra lobban. Addig a hajónak távolra kell jutnia. Szerencsére a szél kitartott, és akadály nélkül távolodtunk északnak, hogy majd visszakanyarodva a kenuk hátába kerüljünk.
– Sikerül? – kérdezte Josiah, amikor minden vitorlát kifeszítve megindultunk, magára hagyva a pislákoló lángocskát.
– A tűz? Miért ne sikerülne?
– Nem a tűz, Bob bácsi. Sokkal inkább az, hogy megtévesszük a vadakat.
– Kell hogy sikerüljön.
Ekkor már a hajó magasabb részeiről mi is láttunk több fényt a távolban. A fények közeledtek, a jaguárnyávogás abbamaradt
Eszembe jutottak a gyerekeim Yorkban, a múltam, az apai ház. Ahogy apám és anyám várt engem egy időben, úgy várnak most a gyerekeim, akik kicsik, és nehezen értik meg, miért van oly hosszú ideig távol az apjuk. Mindez eszembe jutott azért, hogy elmondhassam: amióta csak az eszemet bírom, mindig kalandokban van részem. Soha nem pihenhetek, és ha igen, akkor ugyancsak keservesen érzem magamat. Várom az új kalandot, így teremtett az Isten, erről nem tehetek. Mindent elkövettem, hogy úrrá legyek magamon, indulataimon, vágyaimon, de sehogyan sem sikerült. Tudom, réges-régen, hogy arra teremtődtem: egyik gondból a másikba kell lépnem.
Akkor, életem legnehezebb éjszakájának küszöbén, mindent végiggondoltam, ahogy koromhoz és múltamhoz illő. És eddigi szokásomtól eltérőleg, ezúttal felmentést adtam magamnak. Nem vádoltam rossz természetemet, kalandvágyamat, túlzott merészségemet. Felmentést kellett adnom, amit úgy hiszem. Isten is megad, vagy ha nem ő, akkor minden embertársam, aki becsül valamelyest. Mert ami előtt álltam, azt nem én akartam, nem én vágytam, nem én kívántam. Úgy jöttem a szigetre, szépséges Tengervirágomra, hogy néhány békés hetet töltsék itt, rendet teremtsek, ha netán nincsen rend, megkössem a szerződéseket, amiket annak idején nem köthettem meg. Ezért jöttem, nem másért. S helyette az történt, hogy bírónak kellett lennem, keménykezű országvezetőnek, mert akiket oktalanul itt hagytunk a jó szándékú emberek nyakán, azok bajt, vészt hoztak a jószándékúakra.
Mindezeknek tudatában vártam az elkövetkezőket; méltóan Bunyan mesterhez, aki a Zarándok útjában akként tanít, hogy akinek tiszta a lelke, annak nincsen oka félelemre.
Hirtelen sustorgó hang hallatszott, láng csapott fel – kigyulladt a perga.
A távolból örömkiáltás hallatszott. Ha nem tudjuk az irányt, akkor azt hihettük volna, hogy a szigetről jött a kiáltások moraja, de tudtuk, és így nem okozott gondot megállapítani, az arribák kiáltottak, akik már várták a jelt.
A perga tüze magasba tört, egyre magasabban kígyózott a füst, a láng. Kezdetben féltünk, hogy a tutaj körüli víz árulónk lehet, de már mi is távol kerültünk, és különös módon a lángcsóva ereje inkább az eget világította, a felhőket, semmint a körülötte levő vizet. Az is inkább fekete térségnek tűnt, és nem víznek.
– No, most ügyesen, Josiah fiam – mondtam unokaöcsémnek, és melléje álltam. – Engem ne várj, ott leszek, ahol szükség van rám. Parancsnok vagy, és kormányos egyben, de te csak a hajóval törődj, én a tüzeléssel. Amikor már megláttak minket, nincsen okunk rá, de nem is lehet rejtőzködni. Helyére rakjuk a kormánylámpát, hogy lássunk tégedet, és helyére a fedélzeti lámpát, hogy te lássál minket. Mivel zaj lesz, kiabálás, ágyútűz, puska tűz, én a hajóorr piros lámpásával adom a jeleket, milyen irányba kell kormányoznod. Mert én főleg a hajóorrban leszek. Ott vannak az ágyúk, és ne feledd el, minden arra épül, hogy a Dolphin orrán ott a sarkantyú, aminél jobb fegyvert nem képzelhetek el!
– Minden úgy lesz, bácsikám, ahogy parancsolja.
– A legnagyobb gondosságot, fiam!
– Így lesz, bácsikám.
Előrementem, vagyis inkább botorkáltam, mert bizony a sok fegyver, fejsze, csáklya, balta, kard nem kevés akadályt jelentett. Minden árbocnál fegyverállvány volt, hogy bármikor azonnal a legszükségesebb fegyvert lehessen elővenni. Lőporos hordók, golyóbistartó ládák, hordók tele vízzel, rocskák ugyancsak vízzel töltve tűz esetére.
Most már csak két emberünk, az ács és a kovács állt a kormányos rendelkezésére. Fickó lejött az árbocról, s a másik ágyú mellé állt. Erik és Hans a muskétaágyúk mellett vártak a tüzelés jelére, amit tőlem kapnak majd. Hindut egy utolsó megfigyelésre felküldtem a kosárba, vajon mennyire lehetünk rokonaitól, az indiánoktól. Utána Hindu is a fedélzeten lesz, az ágyúsok és az én segítségemre.
Négy pisztoly volt az övemben, s számtalan megtöltve a fegyverállványokon. Egy kard volt az oldalamon, ha felmásznak a vadak a fedélzetre.
Hindu toppant elém.
– Arribák lenni amott, gazda!
És megfogta alkarom, úgy mutatta. Megláttam őket!
Fekete, hosszasan elnyúlt foltokat, lassan közeledtek a tűz irányába.
– Figyeljetek, fickók! – kiáltottam Mókára. – Tartsátok a parázsra a gyújtózsinórt. – Izgalmamban hátrakiáltottam Josiah unokaöcsémnek.
– Irányt erősen tartsd, előre! Vitorlákat feszítsd!
Az utóbbi parancs a két vitorlakezelőnek szólt.
Felkaptam a piros lámpát a hullámvéd mellől. Most már mindegy volt, hogy látják vagy sem.
A hajó féloldalról, némileg tehát hátulról tört a kenusok csapatára. Most hökkentem rá, milyen okosan is terveztük a megrohanásnak ezt a módját. A kenuk így közénk és a perga közé kerültek. Mi már láttuk őket, ők még nem, már csak azért sem, mert minden ember a tűz irányában ült a kenuban, vagy így evezett, vagy így várta, hogy a partra érve, kiugorjon.
Ideje volt, hogy mögéjük kerüljünk. Soha jobbkor!
Az elöl evezők észrevették a cselt, ordítottak, felemelték a lapátokat, de már későn, mert a mögöttük haladók rájuk rontottak.
Kavarodás támadt.
A Dolphin ott volt már a nyomukban.
Minden élesen látszott, minden egyes csónak, minden ember, minden tárgy.
Sok kenu volt együtt. Elszörnyedtem. Jól számoltunk, amikor, hallottuk, hogy tizenöt fényt láttak Hinduék. Háromszáznál többen lehettek, legalább ötven-hatvan kenuval. Egész sereg, nem is egy, de több törzs, akik szövetséget kötöttek.
Ennyi csónak, még akkor is, ha hirtelen összezsúfolódott, nagy területet foglalt el, és így bizony bajos volt kideríteni, hol lehet a két fehér vezér, Vasököl, és Willy Fry, ha életben maradtak.
A leghátsó kenuk egyikéből vettek észre minket elsőnek.
Most is látom még azt a két indiánt, akik felálltak a kenuban, felénk csaptak evezőikkel, de bajosan értek el bármit is, mert a következő pillanatban csattanások sorozata kezdődött, borzalmas üvöltés, ordítás, mint ahogy az szokása a harcba keveredett indiánoknak.
A kenu, amiben a két indián állt, alánk került.
Reccsenés, roppanás hirdette, hogy az orrsarkantyú máris beváltotta azt, amit reméltünk. Éreztük a zökkenést, az ütődésnek az egész hajón átcsapó rezgését, de ettől kezdve mindez megszokottá vált. A Dolphin utat szántott a kenuk között, néha valósággal megakadva az összetorlódott csónakoktól.
– Tűz – üvöltöttem, de igazából nem is kellett, mert Móka és Fickó, majd Erik és Hans nem bírták tovább.
Lángot és füstöt okádott a Dolphin, amerre járt.
A kezdet bíztató volt, és egyben intelem is – ne bízzuk el magunkat.
Könnyen kerül az ember abba a helyzetbe, hogy túlbecsüli önmagát vagy az elért eredményt, s hajlik a kényelmesebb megoldás felé. De most még mindenki a legtöbbet adta, szívvel-lélekkel.
Az ágyúsok töltöttek és lőttek, így tettek a muskétások is, akik számára a töltés nehezebb volt, mint ami Mókáékra várt.
– Vigyázni, takarjátok magatokat!
Ezt is én kiáltottam, mert az első rémület percei után elkövetkezett az is, amit várhatunk, a vadak védekezése. Tudtuk, hogy nem menekülnek el, tudtuk, hogy védekezni fognak.
A védekezés első formája a nyílzápor volt, ami kopogva verte a hajó oldalát, az árbocokat, a kormányállást. Istennek hála, hogy bennünk nem tettek kárt a nyilak, bár kezdetben nem is gondoltunk arra, hogy elfedjük magunkat.
Bizony, a hajó haladása akadozott. Ezt is számításba vettük, hiszen gondoltunk arra, hogy sok csónak közé keveredve, csökken a hajó sebessége, sőt meg is álltunk. A megállás végzetes lehetett, azon kellett mesterkedni, hogy ez ne történjen meg. Ha elakadunk, és az arribáknak módjuk lesz megrohanni a hajót, elvesztünk. Nincsen annyi fegyver, amivel kilenc ember felveheti a küzdelmet több százzal, akik a közelharcban erősebbek nálunk.
Ezért hátraintettem a lámpával, hogy az első rohamot kitérés kövesse, és kanyarodjunk el, hogy utána megint belerohanhassunk a kenuk csapatába.
Most már semmi helye nem volt a rejtőzködésnek, takargatásnak. Nem is lehetett. Kisütött a hold, s felgyúltak a tüzek a szigeten. Óriási máglyák lángja tört az ég felé, mint amilyent a karib-aruakok fogságában láttunk, amikor megégett Szambó, a főpap. Nem voltunk az arribák bőrében, nem tudhattuk, mennyire lephette meg őket a váratlan események sorozata, de biztos, hogy meglepődtek. Különösen meglepődhetett a velük tartó két zsivány, Willy Fry és Vasököl, akiknek létezését már felfedeztük.
Hindu jó szeme talált rájuk, amikor kibukkant a hold, abban a pillanatban.
– Lenni ott fehér emberek – ragadta meg a karomat a mellettem álló Hindu, aki egyik puskát adta kezembe a másik után, hogy lőhessek, és irthassam a tengernek azt a szemetét, amit támadóink jelentettek.
Meresztettem a szememet, nyugtalanul, kapkodva, kétségbeesetten a csata izgalmától, meg hát attól, hogy hibát követhetek el. Enyém volt a felelősség, minden gond, és minden önvád, ha arra kerülne a sor.
De Hindu felfedezése, hogy látja őket, Willy Fryt és Vasökölt, mégiscsak arra késztetett, hogy odanézzek.
Mindegyiknél nagyobb kenuban ültek, a törzsfőnök csónakjában. Legalább tíz-tizenkét evezőse lehetett a vezéri kenunak, ami még abban is elvált a többitől, hogy magasabb orrdísz ékesítette. Tudjuk, az orrdísz nem más a vadaknál, mint magasba emelkedő, hátrahajló orrtőke, amit a törzsfőknél faragott állatfej ékesít. A győztes és diadalmas embervadászok koponyát akasztanak az orrtőkére, de a törzsfők mindig a törzs jelét, ami rendszerint a jaguár fejét utánozza.
Alighogy felismertem a törzsfőnök díszes csónakját a sok között, láttam, hogy egy sok színre festett alak felugrik, ordítozik, hadonászik, a kezében tartott baltát lóbálja.
Ez az ember lehetett az arribák főnöke.
A hajónk most fordult oldalt, majd vissza, és ahogy oldalszéllel tudtunk távolodni, úgy most oldalszéllel sikerült visszatérni.
Láttam a célt, és elszántam, hogy nekimegyünk a főnöki kenunak. Megforgattam fejem felett a vörös lámpát, és intettem: előre, Josiah!
A Dolphin felnyögött.
Tudtam, mit jelent az. Örült a szívem a nyögésre. Azt jelentette, hogy erősödött a szél. Most minden ettől függött. A hajó gyorsabban fordult, gyorsabban tiport is. Még amikor visszanéztem, láttam, hogy emberek csapkodnak a vízben, kenuroncsokat lóbálnak a hullámok, evezők, nyilak, tegezek úsznak szerteszét.
Móka gyors számlálása szerint hét kenu fordult fel.
Bevallom, többre számítottam. De arra nem gondoltunk, hogy a felborult kenuk eltorlaszolhatják az utat, és a hajó megállhat. Szerencse, hogy előbb fordultunk, vagyis elkanyarodtunk, mielőtt végleg elakadtunk volna. A következő rohamot már nagyobb óvatossággal kell végrehajtani.
– Tűz – kiáltottam, mert az ágyúkat újra töltötték, és egy sereg csónak torlaszolta el előlünk a főnöki nagy csónakot.
Talán az előzőnél is nagyobb felfordulást okozott az ágyútűz. Több csónak felborult, több süllyedni kezdett. Tetézte az arribák baját a már vízben levő embereik menekülésvágya, akik mindenbe belekapaszkodtak, ami mozgott, és amitől segélyt remélhettek. Ilyen okból is felborult néhány kenu. De még mindig nem elég arra, hogy ünnepelhessük a győzelmet.
Nyílzápor fogadta közeledésünket a főnöki kenu felől. A vadakhoz méltó és becsülendő szokás szerint az arribák is elkeseredetten védték a törzsfőnököt.
Ott állt a csónakban Vasököl, s a társa, Willy Fry. Felénk irányított pisztollyal vártak minket, ahogy közeledtünk.
A nyílzápor szerencsére senkiben nem tett kárt, már csak azért sem, mert – hogy el ne akadjunk – nem egyenesen, hanem ívet írva le haladtunk arra a rohamra, amitől sokat vártam.
A Dolphin orra csattogva vágta a vizet, a hozzá ütődő kenukat vagy kenuroncsokat. Ugyanakkor láttam azt is, hogy az arribák felismerték a helyzetet, s nem nézték tétlenül, hogy egyiket a másik után borítjuk fel vagy törjük össze.
A hold fénye egyformán jó lámpás volt nekünk is, nekik is. Most már észrevették, hogy csapdába estek, és a szigetet ne itt, de távolabb keressék.
A főnök nyilván azt üvöltötte nekik, forduljanak a sziget felé, de szóródjanak szét, nehogy a nagy, tűzokádó óriás kenu széttiporja valamennyi csónakot.
Mert ritkulni kezdett az előbb még összetorlódott csónaksereg. Ennek felismerése mellett értük el a magas orrdíszű főnöki kenut.
Az ágyúkat kilőttük, a muskétákat töltötték, egyedüli fegyverünk a hajóorr volt, amitől sokat vártunk.
– Jobbra…, balra…, jobbra…, balra!
Josiah teljes erejével rádőlt a kormányra. Nagy munkát végzett, talán mindegyikünknél nagyobb, keményebb munkát. A kovács és az ács helyzetét sem mondhattuk irigylésre méltónak. Hol a vitorlaköteleket húzták, hogy lazítsák vagy tágítsák a vitorlákat, hol fegyvert ragadtak az árbocok tövétől, és mint a vadász a nyúlra, a palánk mögül céloztak áldozataikra.
Szörnyű munka volt a miénk, elismerem, de nem tehettünk másként. Tudtuk, vagy mi győzünk, vagy minket győznek le. Az arribák nem ismerik a kegyelmet, s ugyanezt mondhatjuk Willy Fryra és Vasökölre is. Aki élve marad közülünk, arra tűzhalál vagy felnégyelés vár, és testének felfalása.
Olyan ellenség ez, akivel egyezkedni nem lehet, mert nem ismeri az egyezkedést.
Hiába szóltam volna le Vasökölnek, hogy távozzanak, mert erősebbek vagyunk, vagy más effélét, erről szó sem lehetett. Az arribák, mint a legtöbb emberevő törzs, utolsó leheletükig harcolnak, mert nem hisznek abban, hogy nem győzhetnek, így tehát minden szánalmat félretéve rontottunk bele hajóikba, és neki a főnöki kenunak. Bevallom, később korholtam gyerekes könnyelműségemet, hogy áthajoltam a palánkon, úgy figyeltem, mint kerül alánk a főnöki kenu. Hogy látta-e vagy sem Josiah unokaöcsém karomnak mozdulatait, amivel jeleztem az irányt, azzal nem törődtem, de jobb karomat feltartva mutattam, merre haladjon, hogy telibe találjuk legfőbb ellenségeink, Willy Fry és Vasököl kenuját.
Josiah – aki, mint említettem, méltó volt apja hősi szelleméhez – jól kormányozta a hajót.
– Balra! … Balra! … – kiáltottam, és már rajta voltunk a főnöki kenu derekán.
Nagy csattanás jelezte, hogy sikerült.
Ugyanakkor elképedve láttam, hogy egy sötét tömeg ugrik felém, elkapja a nyakamat, a vállamat, és húz magához.
Meginogtam, fél testem kilógott a víz fölé, éreztem, hogy zuhanok.
Lábam kalimpálva vágódott fel, kiszaladt alólam a fedélzet, eleresztettem a palánkot.
Vasököl volt az, aki igen okosan kivárta, amíg a hajó odaér, és rám ugrott, bízva, hogy magával ránthat és a pusztulásba vihet.
Egyedüli szerencsém a védőmellény volt, amibe Vasököl egyik marka kapaszkodott. Arra mégsem volt elég erős, hogy nehéz súlyt fenntartson. Roppanva kettévált.
Ugyanakkor Móka és Fickó, a két kalóz utánam kapott, és felfelé húzott, vissza az életet és menekülést jelentő hajóra.
Magam se értem, hogyan sikerült visszakerülnöm, de sikerült, elkábulva a szorításból, talán az ütéstől is, ami akkor ért, amikor Móka és Fickó visszarántott. Félig ájultan hanyatlottam le a palánk mögött, az egyik ágyú tövében.
Percekig nem tudtam magamhoz térni. Vádoltam könnyelműségemet, ugyanakkor hálát adtam jó sorsomnak a megmenekülésért.
Így is nagy bajt okoztam.
Josiah erre az időre elvesztette az irányítóját, ami bizony kimondhatatlan kárt jelentett. A kormánytól nem lehetett látni a vízen úszó és menekülő zsákmányt. Mert menekültek a kenuk. Sajnos, nem visszafelé, a brazíliai partoknak, hanem a szigetre. Szétszóródásuk lehetetlen feladat elé állított minket. A szél nem volt annyira erős, hogy egyenként levadászhattuk volna őket, mielőtt partot érnek.
A kenusok gyorsak, ügyesek voltak, s mire magamhoz tértem, megdöbbenve láttam a hold, a perga és a szigeti máglyák világításában, hogy a kenuk teljesen szétszóródtak, s ami a közelünkben látható, nem más, mint vízen úszó, kalimpáló emberek, felfordult kenuk és roncsok.
Néhány perc alatt, ami eltelt oktalan kíváncsiságom óta, megváltozott a helyzet.
Időm se volt Mókától megkérdezni, mi is történt a főnöki kenuval, hová lett Vasököl, akinek markát percekkel előbb a nyakamon és a vállamon éreztem, időm se jutott erre, mert átláttam a helyzetet, és tudtam: azonnal kell cselekedni, mert nagy baj lesz.
Bíztam Martin és a többiek okosságában, felkészülésében, amikor megláttam, hogy a közelünkből elmenekült kenuk rohanva közelednek a Névtelen-öbölhöz és a Halász-öbölhöz. Persze azért sokat elértünk: megsemmisítettünk sok csónakot, a kartácsok, a golyók, a hajótest nekirohanása megölt és megsebesített sok arribát, de – sajnos – nem eleget ahhoz, hogy visszavonulásra kényszerítsük őket. Nem vonultak vissza, és azzal, hogy most ők támadtak, átvették a csata irányítását. Pontosan ez volt az, amitől féltünk és elkerülni szándékoztunk.
A kenuk rohanva közelítettek a sziget felé.
Mi hajónkkal megtorpantunk, s a nem megfelelő szélirány miatt arra kényszerültünk, hogy elhagyva a csatateret, jó szelet keressünk. Most már láttam, hogy a kezdeti eredmények után nem értük el célunkat a pergával, ami hirtelen lobbanással kialudt. Mintha csak érezte volna, hogy feladatát befejezte, nincsen szükségünk többé rá.
Egy fénnyel kevesebb lett.
Már hallatszott a partról az első lövések sorozata.
Szívem összeszorult, és könny szökött a szemembe. A csalódás, a tehetetlenség könnye. Bevallom, erősen reménykedtem, hogy sikerül a tévútra vezetéssel megsemmisíteni vagy megfutamítani az arribákat. Tévedtem. Sokkal kevesebb támadóra számítottam. Willy Fry és Vasököl némileg ismerte képességünket, igyekezett hát annyi törzset verbuválni, amennyi szerintük elég lesz a legyőzésünkre.
Amikor magamhoz tértem, első dolgom volt Josiah unokaöcsémhez támolyogni. Josiah kétségbeesve látta, mennyire megijesztett Vasököllel való viaskodásom, de a kormányt nem hagyhatta el.
– Bácsikám, mit tegyünk? – ez volt az első kérdése, miután hogylétemről érdeklődött.
– Most nem tehetünk mást, mint öböltől öbölig hajózunk, támadjuk a kenukat, és amik kikötöttek, azokat pusztítjuk. A mi feladatunk két tűz közé szorítani a vadakat. Mozgó vár feladatát kell ellátnunk – határoztam meg hajónk hivatását.
Talán nem lett volna helytelen, ha végigpásztázzuk a csatateret, elsüllyesztjük a félig merült kenukat, és víz alá nyomjuk az úszókat, akik a part felé igyekeztek, hogy ott csatlakozzanak társaikhoz.
De ha ezt megtesszük, az arribák előnye tovább növekszik. A csábítás nagy volt, hogy megkeressük a széttiport főnöki csónakot és azokat, akik benne ültek. Ki maradt közülük életben, s ki nem? Willy Fry esetleg nem, de Vasököl igen, mert azzal, hogy felugrott a palánkig, s belém kapaszkodva elkerülte az ütődést, ha vissza is esett, életben maradhatott. Már-már hajlottam a gondolatra, hogy megkezdjük a kutatást, legalábbis a terület gyors áttekintését a hold fényében, amikor a Névtelen-öbölből nagy fénycsóva vágódott fel és erős ropogás hallatszott.
A tűzre lőport dobtak, tehát a Névtelen-öböl veszélybe került!
Minden számításunk megdőlt, ha ez így van!
Márpedig nem tévedtünk. A Névtelen-öböl máglyája újból felsustorgott, még magasabbra vágott a láng, még nagyobb robbanás támadt. Baj, igen nagy baj lehet ott, ha ilyen sürgetően kérik a segítséget.
– Gyerünk, Josiah – kiáltottam, és az öböl felé mutattam. – Baj van!
Josiah tehetetlenül mutatott a vitorlákra.
A szél legyengült.
A hold újból eltűnt.
Éjfél már régen elmúlt, a nagy munkában, kavargásban, keresgélésben, kutatásban, majd végül a csatában észre se vettük az idő múlását.
– Menni kell, Josiah, menni!
Alig mondtam ki a fohásznak beillő kérést, a szél megint feltámadt, és a vitorlák megduzzadtak.
A hajó orra a Névtelen-öböl felé fordult.
Puskalövés puskalövést követett ott. Kiáltások hallatszottak. Csak az történhetett, amit nem láttunk – később megtudtuk, így is volt –, hogy egy arriba csoport nem törődött a pergával, egyenesen a partnak evezett, mert meglátták a partot, s később a parti tüzeket. Ez a csoport megkezdte a partraszállást. Erősítésükre megjelentek azok, akik elsőnek menekültek meg tőlünk, és rohantak a partnak.
Szerencsére égett a tűz, jól láttuk a parton történteket. Láttuk, hogy nincsen még végveszély, mert az arribák a kenuk mögött vonják meg magukat, onnan nyilaznak. De a számuk egyre nő, mind többen sorakoznak fel kenuikkal.
– Menni kell, Josiah!…
A Dolphin, némi kerülővel, de megközelítette a Névtelen-öblöt. Útközben két kenut tettünk tönkre, hátulról felborítva, eltiporva azokat.
– Ágyúk készen? – kérdeztem kalózaimat, Fickót és Mókát, akiknek az életemet köszönhettem. – Jól célozzatok, fiúk, baj van a parton!
A máglya fényében és fedélzeti lámpásunk világításában láttam, hogy Móka ezúttal nem nevetgél. Összeszorítja a fogát, nincsen most tréfának helye. A vidám kalózból komor kalóz lett.
Sajnos, mást is láttam. Áradtak a kenusok a partra. A Névtelen-öbölben is, a Halász-öbölben is.
Már ott is megszólaltak a puskák!
Cselekedni kellett.
Négy kenu tört felénk, azzal a szándékkal, hogy az oldalunkhoz érve, harcosaik felmásznak a hajóra. Ha egyenesen haladunk tovább, merőlegesen a partnak, akkor megvalósíthatják szándékukat, ha idejében oldalt fordulunk, elkerülhetjük mint a négy kenut, de beleszaladunk egy nagyobb csoportba, amelyik a Névtelen-öbölbe tartott, rettenetes kiabálás, karlengetés, üvöltés kíséretében.
Mégis így tettünk, mert ez a csoport zsúfoltságával gazdag zsákmányt ígért.
Ahogy elfordultunk, máris kiálthattam:
– Tűz!
Megszólalt a két ágyú, s mögötte két muskétaágyú.
Ezúttal vigasztalást kaptunk az előző bajokért, így még nem arattak szerény kis ágyúink, mióta megszólaltak. Elképedve bámultuk az eredményt, mert amikor megszólaltak az ágyúk, kibukkant a hold a felhők mögül.
Kivétel nélkül mindegyik kenu felborult, szétment, emberei a vízben evickéltek, kapálództak. Szörnyű látványt nyújtottak ezek az üvöltő, tollsapkát viselő, arcukon összevissza festett emberi szörnyek.
A parton levők csataordításában, a lövések zajában, a szüntelenül a tűzre szórt puskapor ropogásában is hallottuk a hajó alá került kannibálok átkozódását.
Amikor a Dolphin túljutott rajtuk, mindössze egy ember bukkant fel, az is visszahanyatlott néhány másodperc múltával.
Ez volt legeredményesebb támadásunk.
Bár úgy sikerült volna megsemmisíteni a vezéri csónakot, benne az arribák főnökét, Willy Fryt és Vasökölt.
Annyira közel voltunk a parthoz, hogy mindent láttunk, ami a Névtelen-öbölben történt. Láttuk, hogy az öböl bal oldalán, tehát ott, ahol levezetett az utacska a Látóhegyről, egy csomó ember azzal foglalkozik, hogy tiporja, pusztítja a féltve őrzött, kincsként gondozott rizsültetvényeket. Máris megkezdték a zsiványok szokott pusztításukat. Egy másik, nagyobb csoportjuk a kenuk mögé sáncolta magát, onnan nyilazott rendületlenül a tűz mögött levő, védelmi fal mögé húzódott szigetlakókra. Szerencsének számított, hogy a védelmi helyet valóban jól választottuk ki. A mögöttes rész a hegynek meredeke volt, ahonnan semmiképpen vagy legalábbis nagyon nehezen lehetett meglátni, mi is van alul, az öbölben. A part torka is igen keskeny volt ezen a részen, úgyhogy remélni lehetett, hogy a védők elzárhatják a szigetre való behatolást.
Sajnos, a veszély nem itt mutatkozott. Ami félős volt, azt nappalra, vagyis világosodásra várhattuk. A gyorsan pusztuló rizsültetvény mögött megláthatták az arribák, hogy a Látóhegyen keresztül vezet a védhetetlen – emberhiány miatt védhetetlen – út a túloldalra, a telepre.
És akkor elvesztünk. Három vagy négy helyen egyszerre nem tudunk eredményesen védekezni!
És a Dolphint sem hagyhatjuk el, mert akkor a hajó elveszett. Az arribák nem karib-aruakok. Nekik nem kell egy ilyen, számukra rejtélyes, nehéz, nagy hajó. Ha megkaparintanák, máris felgyújtják. Hogyan jutok akkor tovább Brazíliába, ahonnan postajáratot kell szerveznem, ahol pénz vár még, olyan pénz, amit gyarmatom gazdagítására akarok befektetni. Hogyan jutok vissza Yorkba, árva gyerekeimhez?
Hiába minden baj a szigeten, a Dolphin emberei csak ágyútávolságból segíthetnek. S bizony nehézkesen, ha gyenge a szél.
Mondom, a Dolphint nem hagyhattuk el. Itt megint olyasmi történt, amivel nem számoltunk. Sem én, sem a társaim. Lelkünk mélyén egyikünk sem hitte, hogy bekövetkezhet az arribák partraszállása. Bíztunk ügyességünkben, a perga váratlan felgyulladásának zavaró hatásában. Már említettem, hogy nem minden reményeink szerint történt. Példa arra, hogy soha ne tegyük egy kockára reményeinket, mint azt a londoni fogadók pénzjátékosai szokták, amikor már elfogyott a vagyonuk, s az utolsó pennytől várják menekülésüket. A mi pennynk a hajó volt, bevallom.
De azt is tudtam, hogy a Dolphinon nem maradhatok, ha látom, hogy a helyem a parton van. Tudtam, hogy túlzott fontosságot tulajdonítottam a hajónak, s ezzel megbénítottam magamat. Régebbi tapasztalataim alapján most már másként védtem volna a szigetet, féltett kincsemet, amit nagy szenvedések után vallhatok a magaménak.
A terv jó volt, s később, amikor elmondtam, minden katona, aki értette a védekezés módját, és minden tengerész, aki értette a tengeri csatát, velem vallotta, hogy okosan cselekedtem. Egyedüli bajunk az volt, hogy ekkora túlerővel szemben győzelmet nem arathattunk.
Leszámoltam azzal a reménnyel, hogy győzünk?
Bevallom, igen.
Bevallom, hogy amennyire megnyugodva tekintettem az este és az éjszaka elé, valósággal türelmetlenül várva az arribák jöttét, annyira elkeseredtem, amikor láttuk, hogy már a parton vannak, már ostromolják a Névtelen-öböl és a Halász-öböl védőállásait.
Ahogy közeledtünk a parthoz – a hold oly élesen világított, mintha nappal lett volna –, Fickó kiáltott át hozzám az ágyútól a mellvédhez.
– Uram, uram, nézze már, ott van Willy Fry, mögötte Vasököl!
Elképedve bámultam.
Mintha mi sem történt volna, mintha nem tiportuk volna össze a főnöki kenut.
A törzsfőnök, Willy Fry és Vasököl – bármennyire hihetetlen –, a parton tartózkodott! Ott szaladgált, rendezkedett, készítette a támadás folytatását.
Valójában csodával határos, hogy a kenu roncsai alól, szinte a tenger mélyéből megmenekültek.
Éreztem, hogy így nem védekezhetünk tovább.
Szűkíteni kell a védett területet, növelni a védelmi erőket azzal, hogy összehozzuk a két csoportot, a Névtelen-öböl és Halász-öböl védőit.
És mi lesz, ha a vadak megtámadják a telepet?
Erre már gondolni sem mertem.
Josiahhoz rohantam, hogy közöljem vele szándékomat, és azt, hogy bármi történik, de rövidesen elhagyom a hajót, mert a Dolphinra háruló feladatokat megoldják nélkülem is, de a parton annál nagyobb szükség van rám.
Amíg átbotorkáltam a fedélzeten, csodával határosnak kellett mondani, hogy egyikünket sem érte egyetlen nyílvessző sem, holott számtalan hevert a fedélzeten, még több az árbocokba fúródva meg a fedélzeten leszíjazott csónak oldalában.
Annyi idő jutott már csak, hogy Josiah unokaöcsém fülébe kiabáltam tervemet, vagyis azt, hogy a parthoz kanyarodva, sortüzet zúdítunk a támadókra, de előbb kiordítok a Névtelen-öböl védőinek, hogy hagyják el helyüket, vonuljanak vissza a Halászöbölbe, és ott folytassák teljes erővel a küzdelmet.
A sortűz után teljes széllel haladunk a Halász-öbölhöz, ahol is elhagyom a hajót. Vagyis mindent elkövetek, hogy elhagyjam. A csónakot addig valahogy készenlétbe helyezzük, gyorsan ledobjuk a vízre, és Hinduval kievezek.
– A többi a ti dolgotok, Josiah fiam! Ha látod, hogy a Halászöbölből is visszavonulunk, gyertek át a túloldalra. Akkor már csak ott védekezünk. Lehet, hogy addigra annyira megritkítjuk seregüket, hogy feladják a további támadást.
Mindezt inkább csak vigasztalásul mondtam, mert magam se hittem benne. Lehetetlenségnek tűnt, hogy a vadak csapatát annyira megtizedeljük, hogy rákényszerülnek a visszavonulásra. Hát akkor miben bíztam?
Egyedül abban a szerencsés fordulatban, ami mindig bekövetkezett, ha bajba jutottam. Most pedig igen nagy bajban voltam társaimmal együtt 
Kezdetben minden úgy ment, ahogy kiterveztük. Alig értem vissza az ágyúkhoz, máris elhangzott a sortűz.
Ez a támadás is jól sikerült. Hátba kapták ágyúink és ágyúmuskétáink a parton levő, kenuk mögül nyilazó arribákat
Valójában két tűz közé kerültek.
Hogy Willy Fry és Vasököl ne értse, mit kiáltok ki parancsként, spanyolul kiáltottam.
– A kormányzó üzeni: azonnal visszavonulni a Halász-öbölbe! Megerősíteni az ottani védelmet! A kormányzó az öbölben partra megy! Készítsétek elő a partraszállás biztosítását!
Bíztam abban, hogy a szócső segítségével mindent meghallottak embereink, bár rettentő nagy volt az ordítozás, mint a vadak csatájánál minden alkalommal. Abban a hitben élnek, hogy a nagy zaj egyben nagy győzelem is. Időnként elbőgték a jaguár üvöltését is, ami azt bizonyította, hogy hívogatják egymást, nincsenek együtt a támadásra.
Mindenesetre két nagy csoportot tudtam megkülönböztetni köztük. Az egyik a parton pusztított, tiporta, zúzta, vágta a vetést, ami szegény annyira várta az esős évszakot. A másik az öbölben csoportosult, hogy letörje a mieink ellenállását. Volt egy harmadik is, de ezt mégsem nevezhettem veszélyes csoportosulásnak. Ezek a vízben vergődő, úszó vagy kenuroncsokba kapaszkodó emberek voltak, akikkel senki sem törődött.
Ágyúink rohama megtette a hatást. A támadók megzavarodtak. Szerencsére a Névtelen-öböl védői, akik között ott volt Martin és Ficas is, nem azonnal hagyták abba a csatát, de ágyúink pusztító tüze után azonnal válaszoltak.
Megtették ők is a magukét.
Irány a Halász-öböl!
A Dolphin minden különösebb vitorlaváltás nélkül folytatta útját, ami nagy szerencse volt. Nem vesztegettük az időt.
Ahogy visszanéztünk, megállapíthattam, okosan tettem, hogy spanyolul kiáltottam új rendelkezésemet. Vasökölék nem értették, mit közöltem embereimmel. Sortűz sortüzet követett, amit – később kiderült – Martin okosságának köszönhettünk. A derék tengerész tudta, hogy csak akkor vonulhat vissza, ha előbb nagy pusztítást okoz, s ha azt a látszatot kelti, hogy nem fél az ellenségtől.
De a tűz már kihunyóban volt, ami ebben az esetben jó szolgálatot tett a védőknek. A támadók, akiket úgyis megzavart a hátbatámadás, hirtelen bátortalanabbak lettek. Istennek hála, hogy így történt.
Volt időnk összeszedni magunkat a rövid úton.
Volt időm felnézni az égre, ahol időnként felbukkant, majd megint eltűnt a hold. A passzátfelhők viharfelhőkké nőttek.
Most csak egy cél lebegett előttem: ki, minél előbb ki a partra, hogy ott legyek a nagy bajban, gondban.
Josiah megértette elszánt kívánságomat, mert olyasmit csinált, amit csakis elkeseredésében tesz az ember, vagy részeg állapotában.
Annyira közel kormányozta hajónkat a parthoz, hogy megborzadva meredtem előre. Idő sem volt sem tiltakozni a megdöbbentő manőver ellen, sem arra, hogy lecsatoljuk helyéről a csónakot.
Egyszerűen azt tettem, amit ilyen esetben tenni lehet.
Előbb sortüzet adattam Erikkel és Hansszal a muskétaágyúkból a part ama részére, ahol néhány kenut láttunk egymás mellett és több támadót a kenuk mögött. Szerencsére itt pompásan égett még a máglya, láttam mindent.
A sortűz után átlendültem a palánkon, és egy kötélen leereszkedtem a vízbe.
Hindu, a jó fiú, egyszerűen utánam ugrott. Amikor felszínre jutottam, és a tájékozódás miatt körülnéztem, a hajó kormánylapátja haladt el a közelemben.
Hihetetlennek tűnik talán, de alig néhány karcsapás után jutottam partra, minden különösebb erőlködés nélkül. Álmomban se hittem volna, hogy ily könnyedén kerülök partra Tengervirágon, a szörnyű csata közepette.
Amikor kifelé láboltam a vízből, támolyogva a gyors eséstől, krákogva a lenyelt sós víztömegtől, látom ám, hogy három vadember rohan felénk, magasra tartott bunkókkal.
Fegyver egyikünknél sem volt. Sem nálam, sem Hindunál.
A vadak vészes üvöltéssel szaladtak a fövényen, majd ugrottak be a vízbe, és törtek felénk.
És akkor a mellükhöz kaptak, tántorogtak, hátraestek, mintha bábuk lettek volna, amilyet a vásárosok árusítanak nálunk.
Truga és több gyerek rohant kiabálva a partra, elhagyva a Halász-öböl védett állását, hogy segítségünkre siessenek. Érdemük annál is nagyobb volt, mert még nem érkezett meg az üzenet a Névtelen-öböl védőitől, hogy mi a szándékom. De Truga és társai, akik újból egyesültek, mert Martin üzenetére mindenki elhagyta a telepet, hogy itt védekezzék, észrevettek, s azt is, hogy több arriba rohan lemészárlásunkra. Könnyű falat lettünk volna a számukra, ha Truga és Petárdás társainak nyilai nem állítják meg minden időre a három vadembert.
A fiúk védelmében jutottunk a Halász-öböl sánca mögé, ahol elsőnek Espinoza kapitány üdvözölt.
– Baj van, kormányzó uram, nem bírunk velük! – panaszkodott a kapitány. – Már a vészjel leadására készültünk mi is!
– Nincsen baj, kapitány uram, higgye el nekem, hogy nincsen – nyugtattam barátaimat, akik körém sereglettek, de máris rájuk kiáltottam: – A helyeteket ne hagyjátok el. Mindjárt itt lesznek a többiek is. Parancsot adtam, hogy idejöjjenek, mert itt vesszük fel a harcot teljes erőnkből!
Mindezt alig mondtam el, máris megjelent Martin, Emilio Ficasnak és társainak kíséretében. Nagyobb baj egyikükkel sem történt, bár többen véreztek, így maga Martin is, akit közelharcban megsebesített egy arriba.
– Nehéz a helyzet, uram – mondta Martin, de hozzátette: A baj akkor kezdődik, amikor nem hiszünk a győzelemben. Higgyünk benne, uram, és akkor nincsen baj! Megjött a kormányzónk, most már igazán nem lehet baj!
Martin biztató szavai, bátor kiállása, az én lelkesítésem, mind alkalmas volt arra, hogy lelket verjen az emberekbe. Most láttam így együtt Tengervirág védelmi csapatát. Juan és fegyveresei, a két zsivány, akik becsülettel és lelkesen küzdöttek, az indiánok s indián nők, a Petárdások, valamint Martin, Ficas, Hindu, jómagam, így egyesítve már komoly erőt jelentett.
Ugyanakkor a Dolphin rendületlenül rohamozta a vízen és a parton levőket, mi pedig tűzzel árasztottuk el a közeledőket.
Már derengett, amikor szomorúságomra látnom kellett: pusztulás vár ránk, mérgezett nyíl vagy tűzhalál, mert sehogyan sem bírtunk a túlerővel.
– Húzódjunk fel a hegyre, ott elsáncoljuk magunkat – ajánlotta Espinoza kapitány, akin egyébként a teljes kimerülés mutatkozott.
– Húzódjunk a faluba – mondta Martin, de alig mondta ki, hogy így cselekedjünk, amikor a megfigyelésre kiküldött Truga visszajött, és jelentette, hogy a vadak behatoltak a telepre, sok ház ég, a többiben fosztogatnak.
Bevallom, tehetetlen voltam.
Már arra gondoltam, hogy minden embert, aki csak itt van, behajózunk a Dolphinra, és úgy menekülünk meg.
Ez a végső terv nem is látszott kivihetetlennek, bár a vadak erősítették soraikat, és amikor felkelt a nap, felhangzott egy kiáltás a bokrok felől:
– Hé, Robinson Crusoe, hé, hallasz engemet?! Itt Vasököl áll, annyi arribával, amennyit elképzelni sem tudsz! Halál és pusztulás vár rátok! De ha megadjátok magatokat, Vasököl megmutatja, hogy különb ember nálad, és megkegyelmez nektek! Add meg magad, Robinson Crusoe, add meg magadat!
Helyzetünk ekkorra már kétségbeejtő lett. A sánc még tartotta magát, de meddig? Lőszerünk vészesen fogyott. Élelmiszerünk sem volt annyi, hogy elég legyen akár csak egynapi ittmaradásra. Az asszonyok és a gyerekek rémülve várták sorsukat. Mi tüzeltünk, egyre tüzeltünk, hogy visszatartsuk támadóinkat, és ritkítsuk soraikat. Ugyanezt tették a Petárdások is, akik legalább annyira megálltak a helyüket, mint Juan fegyveresei. De egyre több lett a sebesült, s egyik puska a másik után mondta fel szolgálatot. Fogyott az erőnk.
Vasököl kiáltására nem is válaszoltunk. Azazhogy válaszoltunk, egy kiadós sortűzzel, aminél többre már nem telhetett.
Vasököl még kiáltott valamit, de hogy mit, azt nem értettük. Elnyomta fegyvereink zaja.
– Nézze, uram, micsoda felhők jönnek amott! – kiáltott mellettem Martin. – Ha ebből sem lesz nagy hajcihő, akkor nem tudom, mi keveredhet ki az ilyesmiből!
Valóban igaza volt Martinnak: komornál is komorabb fekete felhők vágtattak az égen. Ezek már a monszun felhői voltak, vihart hoznak. De mikor?
Ahogy ezt mondom magamban, éppenséggel azt, hogy "mikor?", elhűlt bennem a vér.
Mert bár a napot felhők takarták, látni még jól lehetett. Láttam az öblöt, a mögöttes erdőt, az előttünk levő bokrokban kuporgó arribákat, mindent jól láttam…
És még valamit: a Dolphint, a fekete felhők miatt egyre fehérebbnek tűnő vitorlákkal, de nem egy, hanem két példányban!
Káprázott a szemem, kétségbeesve tapasztaltam.
A kimerültség, a fáradtság, az örökös aggodalom, de talán a rémület is okozhatta: máris ott tartottam, hogy mindent kétszeresen látok, így hajónkat is, amikor éppen kitárt vitorlákkal a partnak tart, hogy talán újabb sortűzzel árassza el az előttünk levő területet, amit az arribák tartottak megszállva.
Két hajó egy helyett!? Kétségbeesve meredtem Martinra, aki ugyancsak – rám meredt. A sánc mögött álltunk. A sáncot úgy készítettük, hogy lőrések legyenek rajta, a könnyebb kitekintés s a kilövések kedvéért. A várak védelmi sáncait utánoztuk.
Az egyik ilyen résen át figyeltem, merre jár a Dolphin, mikor kanyarodik vissza, mennyi idő kell az ágyúk és a fegyverek töltésére, mert nagyjából ez határozta meg a kifutást, a visszatérést és újabb sortüzet.
Josiah unokaöcsém becsülettel teljesítette feladatát. És ahányszor a Dolphin után tekintettem, annyiszor eszembe jutott, mi lehet Panggal meg kedves kis madarammal, akiket a kabinban hagytam. Annyira elfeledkeztem róluk, hogy Josiahnak sem említettem, hogy két állatom, kedvenceim, ott maradtak. Ugyan mi lehet velük?
Most mégsem ez volt a legfontosabb.
Káprázatom megijesztett, mert hiába meresztgettem a szememet, csak két hajót láttam, két hajót, ahogy közeledett.
Martin ugyanígy volt, de ő előbb találta fel magát.
Megragadta a karomat, valósággal belemarta ujjait, és akkorát rikkantott, hogy mindenki felfigyelt, pedig többen fegyverüket töltötték, mások tisztogatták, néhányan rendületlenül lőttek.
– Uram, két hajó jön felénk! Az egyik a miénk, a másik… uramisten, uram…
Espinoza is a sánchoz ugrott, Juan ugyanúgy. Mindegyik kiabálni kezdett.
– Hajó, két hajó!
– Idegen hajó!
– Kormányzó úr, itt a menekülés! Bert egy lábon ugrált, és kacagott:
– Hajó, hajó!
Ó, Bert, de nagy gyerek is voltál te akkor! És én? Azt hittem, meghibbantam, és csak azt hiszem, hogy társaim is látják, amit én – a káprázatot. De végül is hinnem kellett, hogy káprázatról szó sem lehet.
A Dolphin régi háromárbocos, ama németalföldi fajta, ami annyira emlékeztet az ősi karavellákra.
A valamivel mögötte haladó hajó, különösen, ahogy oldalt fordult, jóval nagyobb nála, árbocai több részből vannak – "távcsövesek", mint mosolyogva neveztük az újmódit –, de nemcsak több részből állnak, hanem jóval nagyobbak is, meredekebbek, s két keresztvitorla helyett három van az előárbocon, s ugyancsak három, de jóval nagyobb a középső főárbocon. És nem egy, de három orrvitorla, úgy bizony.
Ez nem káprázat!
Nem, nem, nem káprázat! – kiáltottam, és már tudtam, ki jött, kit látunk, kinek az érkezésén vigadhatunk.
A Fantom volt, Willem barátommal, a kapitánnyal, akit kormányosnak hívok, régi szeretetből. Ismeri a szigetet, mint tudják, hiszen ő is részese annak a győzelemnek, amit akkor vívtunk, amikor az angol hajót visszaszereztük kapitányának. Amikor Trinidadon találkoztunk, megígérte, ellátogat a szigetre, igaz, csak abban az esetben, ha elkészül a hajójának kijavítása. Sokszor gondoltam rá, hogy bár jönne. S végül annyira letettem erről a lehetőségről, hogy teljesen el is felejtkeztem róla.
Most azután az égből pottyant le, mint mondani szokták a váratlan ajándékra.
És ahogy közeledtek a hajók, úgy erősödött a szél.
Gyönyörű látvány volt a két hajó, megeresztett vitorlákkal. Túrták a habot maguk előtt, s még a Dolphin is nagyobb lett a hatalmas Fantom árnyékában.
– Itt a segítség! – ordítottam. – Tüzelni, tüzelni, amennyit csak a puskákból kifér! – Most már minden feloldódott. Tudtam, hogy a Fantom tizenkét ágyús hajó, sok emberrel, katonákkal is, hiszen a brazíliai áruszállító hajókon azok is vannak.
Ágyús tudományát menten be is mutatta Willem kormányos. Amikor oldalt fordult a nagy hajó, hogy így közelíti meg az öblöt, és horgonyt vet majd, egyszeriben megnyíltak az ágyúk torkai. Ráadásul nem kis falconettekből jött ki a golyóbis, mint nálunk, hanem kiadós culverinekből. Pörölycsapásként hangzott a golyók csapódása, amikor sziklákat értek! Micsoda szép muzsikában is volt részünk.
A Fantom felbukkanása egyszeriben megváltoztatta a helyzetet.
Menekülésbe fogtak az arribák.
Jöttek, rohantak, vágtattak a hegyről, a földekről, az öblöt körülvevő bozótból, ahol ránk lestek, ahonnan köveket dobtak, nyilaztak, bunkóikat hajították, majd arra készültek éppen, hogy tűzcsóvákat vágnak be közénk, de ez utóbbira már nem került sor.
– Tűz! Tűz! Tűz!
A nagy örömbe, elragadtatásba üröm is vegyült. Hogyan történt, nem tudom, megtörtént, amit fájlalni fogok, amíg élek. Látva a magam örömujjongását, meg azt, hogy az arribák menekülnek, mint a nyulak az égő mezőről, láttam hogy mindenkit kivétel nélkül elfog a mámor, ami természetes ilyen esetben, hiszen már halottakként láthattuk magunkat, mondom, látva mindezt, a sáncfalhoz támaszkodva feltartottam a kezemet, és úgy kiáltottam:
– Mindenki maradjon a helyén! Tovább lőni, tovább védekezni!
Espinoza kapitány, elragadtatott örömében, szegény, felugrott a falra, és integetett a hajó felé.
Utána kaptam, hogy lerántom, Martin is utána kapott.
De már későn.
Espinoza kapitány, Tengervirág-sziget telepének alapítója, hátrahanyatlott.
Nyílvessző fúrta át a kitűnő tengerész és jóságos ember szívét.
Még annyi időm volt, hogy magamhoz öleljem, megsimogassam homlokát, még láthatta szegény a szeretetnek és becsülésnek eme egyszerű jeleit, de hang nem jött ki a torkán, feje hátrahanyatlott, és Espinoza kapitány, régi fegyvertársam, megszűnt élni.
Juan, hű embere, és egy spanyol harcosunk fektették le, feje alá téve egy zsákot, hogy majd – ha erre módunk lesz – eltemethessük tisztességgel.
Újból felhangzott a hajóágyúk dübörgése.
Ekkor olyasmit láttam, amilyenről egy órával ezelőtt még gondolni sem mertem volna.
Felkavarodott a tenger.
A két hajó már az öböl védett karjában himbálódzott. Fújni, süvíteni kezdett a szél. Az ég is megelégelte a történteket.
Közeledett a vihar.
Dörögtek a hajóágyúk, megszámlálhatatlan golyót ontva a partnál álló vagy menekülni készülő arribákra. Akik a tengeren hányódtak kenuikkal, azokra sem várt különösen jobb helyzet. A kitörő vihar utolsó darabig felfordítja a kenukat
Láttam, hogy többen a sziget mélyére menekülnek, de ez már nem aggasztott. Tudtam, rájuk találunk, csak térjünk magunkhoz, és menthessük meg a falut, ahol ekkor már nagy tűz lehetett.
Mind a két hajó partközeiben kivetette horgonyát. A vitorlák lekerültek az árbocokról. És a vitorlákkal együtt a Fantom két hatalmas csónakot eresztett a vízre.
Mind a két csónakba, amikor a vízen himbálództak, fegyveres tengerészek, mellvértet viselő gyarmati katonák szálltak le.
Ezúttal is, mint annyiszor életemben, megjött a segítség! Amikor már alig remélhettem segítséget.
Legalább harminc-negyven fegyveres lehetett a csónakokban, köztük az egyik kormány ülésen maga Willem kapitány, a barátom.
A Dolphin is leeresztette csónakját. Josiah és Móka jelent meg.
Willem kapitányon az a zsírozott felleghajtó volt, amit tisztjeink viselnek rossz időben. Ekkor eszméltem arra, hogy merő víz vagyok, lattyogó cipőm a lábamon, ingem inkább iszap, sár, mint ing, s térd alatt megkötött nadrágom merő cafat, szakadás. Még az Övemet is elvesztettem, vagy eldobtam, hogy könnyítsék magamon?
A szörnyű éjszaka elmúlt. Reggel volt, vihar készült, beborult az ég.
És mi, Tengervirág népe, ünnepségre készültünk. Bevallom, szemem hol a hajókon, hol a csónakokon, hol az öböl északi részén járt, hogy felfedezzem Willy Fry és Vasököl alakját. De eltűntek, mintha a föld vagy a tenger nyelte volna el őket.
Eltűnt minden arriba, akiket valóban vagy a föld (a sziget egykét rejteke, bozótja, erdeje) nyelt el, vagy a tenger, az egyre vadabbul felmagasodó hullámok.
Ami a szemünk előtt maradt, az vagy halott volt, vagy sebesült, méghozzá súlyos sebesült, aki tehetetlenül, gyűlölködő szemmel várta a halált, mert egyébként olyan sebbel, amivel a fehér ember mozdulni sem tud, a kannibálok könnyedén továbbmennek. Juanékra várt a feladat, hogy a súlyosan sebesült embereket megszabadítsák szenvedéseiktől.
Esni kezdett, vágott a szél.
Kiléptem a sáncfal mögül, néhány emberünk Berttel azonnal a völgy útjának biztosítására indult.
Willem kapitány elé szaladtam, akivel átöleltük egymást.
– A legjobbkor jött, barátom!
– Igyekeztem, uram, de azt mégsem hittem, hogy csatába érkezem! Majd elhűltem, amikor felfedezve a szigetet, ágyúk durranását, fegyverropogást hallottam. Mindent megértettem, amikor megláttuk a parton a kannibálok csónakjait, és még inkább, amikor elénk kanyarodott az ön hajója, s kérte segítségünket. Itt vagyok, ahogy megígértem, és mint annak idején, most is csatába jöttem. Rendelkezzék velem, uram, szolgálatára állok!
A kitűnő ember meghajolt előttem.
Mi mást kérhettem tőle, mint azt, hogy legyen segítségünkre a sziget átfésülésében, és abban, hogy régi hajóstársát Willy Fryt felfedezzük.
– És Will Atkins?
– Az már nem él, kapitány. Sajnos, nem él a derék spanyol kapitány sem, Espinoza, akit ön is ismert. De él Tom Smith, amott van, ni, nézzen a szemébe.
Két Petárdás között, hátrakötött kézzel kuporgott Tom Smith matróz, a vészes triumvirátus egyetlen köztünk maradt tagja.
– Megismersz, Tom? – állt eléje Willem, a volt kormányos. Tom Smith, a púpos, felnézett a jókinézésű idegenre, aki megmentett minket, mint ahogy én is megmentettem őt
Komoran mondta.
– Megismerem, szolgálatára, uram. Ön a kormányos a hajóról.
– Abbiza, én vagyok a kormányos – nevetett Willem –, mert bizony, Töm, ne felejtsd el a továbbiak miatt: a szellemek visszatérnek!
Közben odaért Josiah unokaöcsém is, aki elszörnyedve látta a holtan fekvő Espinoza kapitányt, de annál nagyobb szeretettel ölelte meg öccsét, Bertet. És nem lett volna igazi Crusoe az én Josiah unokaöcsém, ha nem hoz magával a hóna alatt egy rend ruhát és Ingei, hogy végre száraz holmi kerüljön rám, s egy pár csizmát, ami a legjobbkor jött.
Az erős széllel együtt esőpászták kezdték végigsimítani a szigetet. Körülnéztem. Egyszerre minden úgy tűnt, mint a legszebb álom. Amerre tekintettem, fegyveresek várták a parancsot. A látványtól mi is felfrissültünk, s bár nagy emberünket vesztettük el, vidáman néztünk a továbbiak elé.
– Mi a parancs, kormányzó úr? – kérdezte Willem kapitány.
– Rohamléptekkel megindulunk a telep felé. A túlsó öbölben, ahol ön régen járt, égnek a házak. Mentenünk kell, amit lehet. És elfogni, összekötözni vagy elpusztítani azokat, akik pusztulásunkra jöttek!
Willem kapitány újból meghajolt:
– Szolgálatára, kormányzó úr, rendelkezzék velünk! Itt a parancsnok, és várom a parancsát, merre haladjunk.
Intettem Trugának, aki mellém somfordált:
– Te vezeted a kapitány úr csapatát át a hegyen. Mi a völgyön át indulunk.
Az indián gyerek boldogan mosolygott:
– Truga lenni hű, Truga lenni parancsnok, mint mondani kapitány!
Szakadni kezdett az eső, ami már a késlekedő esős évszak megérkezését jelentette.
– Az asszonyok, a gyerekek itt maradnak Emilio Picas és két fegyveres oltalma alatt – rendelkeztem. – Majd a hajók segítségéről, ha kell, gondoskodnak. A többi velem jön, előre a telep megmentésére!
A Fantom mint hatalmas, ágyúkkal megrakott vár állt a part közelében, mellette derék kis hajónk, a Dolphin. Tudtuk, hogy most már több baj nem érhet minket.
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Utószó, ahogy illik


1695 márciusában, egy zimankós napon kötött ki újból a hulli révnél Josiah unokaöcsém hajója.
Két hét és négy nap híján közel egy évig voltam távol otthonomtól. Yorkban mindent rendben találtam Bert felesége jó háziasszonynak bizonyult, tisztán tartotta házamat, gyerekeim szépen cseperedtek. Boldogan fogadták az ajándékokat, de a legjobban – sejtettem – annak örültek, hogy visszahoztam a papagájt, és hogy velem jött Pang, az indián kutya, meg egy kis majom is, amit Santosban kaptam régi barátaimtól. De örültek Hindunak, az indián legénynek is, aki kezdetben bátortalan volt, de végül is megbarátkozott új hazájával. Hindut jobban megbámulták a yorki polgárok, mint engem, pedig hamar elterjedt a híre, mi mindent éltem át utolsó utamon. Bert felesége, aki igencsak honos lett York városában, és mint afféle beszédes asszonyka, sietett a szomszédoknak elmondani, mi történt a férjével, a bácsikájával és a sógorával tengeren és szárazon egyaránt. A szomszédok pedig tovább mondták kalandjainkat, úgyhogy rövidesen az egész York arról beszélt, mi is történt egy esztendő alatt Robinson Crusoe kereskedő-tengerésszel, aki gyarmatot mondhat a magáénak az Atlanti-óceán túlsó oldalán.
Egyik ember a másiknak adta a kilincset, hogy személyesen hallja, hány esetben voltunk élet-halál között, miféle események is történtek velünk távoli tengereken. Legjelentősebb látogatóim egyikének Snowless urat mondhatom, városunk seriffjét, aki nejével és fiaival állított be hozzánk, a polgárok nagy meglepetésére. Snowless úr ugyanis közelebb érezte magát a királyhoz, mint hozzánk, egyszerű polgárokhoz. Minden után érdeklődött, mindent megnézett, amit magammal hoztam, és mikor ajándékot nyújtottam át neki, egy gyönyörű, közel húszkilós tengeri kagylót, akkor kijelentette: akár morognak a papok, akár nem, de mától kezdve beszélhet a papagájom, amit akar, velünk élhet, és nem kell kiadni Hasse paraszték házába. Snowless úr maga cipelte kocsijáig a kagylót, feltűnő büszkeséggel.
Alighogy megérkeztem, üzentem Defoe úrnak Londonba, hogy adjon módot a találkozásra. Defoe úr ugyancsak üzent, hogy már régen elhagyta az adósok börtönét, egy ideig téglagyártással foglalkozott, de most nagy kegy sugárzott feléje: a király kegye. Hozzája ír ódákat, dalokat, verseket, ami nem akadályozza meg őt abban, hogy mielőbb Yorkba jöjjön. Az üzenetet rövidesen követte Defoe úr megjelenése, ami kétnapos kellemes együttlétet jelentett vele. Elmeséltem neki mindazt, ami utolsó utamon történt. Megkérdezte tőlem, miért beszélek mindig "utolsó" útról. Azért, mondtam én, mert most már azt akarom, hogy a fiaim vegyék át külországi vagyonom gondozását, egyben vegyék át tőlem az utazás vágyát is. Én már megtettem mindazt, amit egy ember tehet – mondtam én. Mire Defoe úr mondta, hogy így van, valóban csoda, amiket megéltem, és hogy – még mindig élek.
Defoe úr lejegyezte elbeszéléseimet, megígérve, hogy könyvbe foglalja összes kalandjaimat. Én pedig megígértem, hogy rövidesen, ha elkészülök vele, átadom Naplómat, mint megtettem Naplóm első kötetével is. Mire ő megjegyezte: szívesebben hallgatja szavaimat, semmint olvassa a Naplót, így azután részletesen beszámoltam a történtekről, külön a búcsúmról Tengervirágtól. Azon az éjszakán rettenetes pusztítást vittek véghez a kannibálok a szigeten. A vetések nagy része elpusztult, a telep fele leégett. Volt mit helyrehozni. Búcsúm szívélyes és megható volt. Mindenkit megöleltem, megcsókoltam. Trugát és a Petárdásokat többször átöleltem, biztatva őket a további becsületes munkára és a hűségre Tengervirág iránt. Azt is mondtam, hogy ha majd fiaimat elhozom vagy elküldöm, talán éppen Josiah unokaöcsémmel, legyenek két fiamnak jó pajtásai. Megígérték, hogy így lesz. Egyébként mindent Martinra bíztam, legjobb emberemre.
A Dolphin –  meséltem tovább Defoe úrnak – új legénységgel, amit Willem kormányosnak köszönhettem, indult Brazíliába. Kíséretünkben volt végig a Fantom nagy áruszállító hajó is. Amikor utoljára láttam a távolban eltűnő Látóhegyet, rajta a lengő zászlót, eredményes hetekre tekinthettem vissza. Nagy munka volt a sziget átfésülése, hogy kiugrassuk az elbújt ellenséget. Utolsó szálig sikerült. Többen megsebesültek, köztük jómagam is. Az egyik arriba dárdája fúrta át a tenyeremet, amikor üldöztem, és vigyázatlanul követtem a bozótba. Willy Fry és Vasököl úgy eltűnt, mintha nem is létezett volna. Gondolom, akkor történt ez, amikor megijedtek a Fantomtól, s kieveztek a tengerre. A kitört viharban nem maradhatott egy ép kenu a tengeren. A sziget megtisztogatása után első dolgom volt a földek felparcellázása, bérbeadása. Martin vállalta, hogy amíg kitanulja valamelyikük a kincstárnoki mesterséget, ő intézi az elszámolásokat. Annak tudatában hajóztam tovább Brazíliába, hogy minden rendben van Tengervirágon. Az én kötelességem úgy alakult, hogy Brazíliában megállapodtam egy kereskedővel, hogy évente rendszeresen indítja hajóját a szigetre, egyben elhozza számomra a bért, Martin levelét, ami beszámoló is, valamint a rendelést, amit a következő évben köteles leszállítani. A kereskedő ígéretet tett, hogy az esős évszak végén elindítja hajóját, amin többféle árut küldtem alattvalóimnak. A hajón két nő is utazott, akiket a. Szent Ágoston-kolostor perjelje ajánlott, hogy küldjem őket a szigetre, szerencsétlen özvegyek, akiket a kolostor gondoz, és akik biztosan férjet találnak Tengervirágon. Mivel tudtam, hogy Erik, Hans, Móka, Fickó, az ács, a kovács, továbbá Vasököl két megmaradt cimborája nőtlen, a perjel ajánlatát köszönettel elfogadtam, és közöltem az asszonyokkal, utazzanak csak a szigetre, férjeket találnak ott. Ezért is nem küldtem nőket később Angliából – bár megígértem Mókáéknak –, mert nem akartam, hogy ellentétek alakuljanak ki a brazíliai, az indián és az angliai nők között. Egy kormányzónak, még ha távol van birodalmától, ilyesmire is kell gondolnia.
Brazíliai utam, ami szerencsére zökkenőmentes volt, eredményesen zárult. A magunkkal vitt árut jó pénzen eladtuk, de ennél is jelentősebbnek mondhattam azt, hogy régi gyarmatos szomszédom, egy lisszaboni portugál, akit Wellsnek hívtak, és angol szülőktől származott, kimutatta: eladott birtokom után még mindig nagy jövedelem vár, mert egyes birtokrészeket nem vettek fel az eladás listájára, mivel felmérési hiba történt. Tetemes összeg birtokába jutottam így, valóban pótolva mindazt, amit elvesztettünk Josiah unokaöcsémmel. Még arra is mód jutott, hogy megvehettem a Dolphint, ami feltett szándékom volt. Így lett szeretett unokaöcsémből kereskedő, hajósgazda és kapitány egy személyben, mert a hajót az ő gondjaira bíztam azzal, hogy majd valamelyik fiamat maga mellé veszi tengerésznek, szerencsésebb körülmények között, mint ahogyan én kezdtem.
Amikor Defoe úrtól elváltam, most már valóban régi barátokként intettünk egymásnak búcsút, ahogy kigördült a vendégfogadó kapuja alól a londoni postakocsi. Mindent meghallgatott, mindent feljegyzett utamról, még azt is, hogy Tom Smith matrózt, kikötve San Salvadoron, a partra küldtem. A nyomorult könyörgött, hogy tartsuk meg a hajón, de nem bíztam fogadkozásában. Elveszett a kikötői forgatagban. És itt vettem búcsút Willem barátomtól, akinek mindent köszönhettünk. Willem kapitány ígéretét bírom, hogy majd ha Angliába jön, meglátogat.
Ha Willem kormányos még nem mutatkozott, annál nagyobb meglepetésemre szeretett vendég kopogtatott be hozzánk 1695 tavaszán, amikor kertünkben virágzott a szilvafa.
Késő este volt, inkább éjszaka. Fiókos szekrényem előtt ültem, rendezve a szerződéseket, a perjel iratait, amit átadott ültetvényeim jegyzékéről, s más hasonlókat, amikor Pang felmordult.
A házunk ablaka a kert felé nyitva volt, kellemes hűvösség áradt a szobába.
Mondom, a fiókos szekrény előtt ültem, rátámaszkodtam lapjára, elgondolkoztam, talán el is aludtam kissé.
Pang csendes morgása magamhoz térített.
Kocsi állt meg a ház előtt. Ugyan ki lehet, aki ilyenkor keres engemet, vagy talán Bertet?
Fogtam a lámpást, kinyitottam a ház ajtaját, kiálltam a küszöbre.
A járdánál ott állt a kocsi. Arra ment éppen az éjjeliőr, a nagy bajuszú Crane úr, felém intett alabárdjával, de meg is állt, mert kíváncsi természetű ember hírében állt, ami része a mesterségének.
A kocsi messziről jött, por lepte be, a lovak szőrét ugyanígy. Ahogy felemeltem a lámpást, hát csak nagyot bámultam: uramisten, ki jött hozzám!
Morgan úr volt az egyik, Hé Tom a másik látogató!
– Már bocsásson meg – nyújtotta kezét a kocsi bőrponyvája alól kikászálódó Morgan –, bocsásson meg, Crusoe uram, hogy minden bejelentés nélkül jövök a nyakára. Tegnap érkeztem, holnapután estére az admirálisok tanácsa elé kell állnom Londonban. Utána újból a tenger következik. Rövid az időm.
Szíves szóval betessékeltem nagy hírű vendégemet a házba. Felébresztettem Bertet és a feleségét, hogy ital és étel kerüljön az asztalra, hiszen ha maga a király jön a házamba, akkor sem lehet nagyobb megtiszteltetésnek venni, mintha az lépi át küszöbömet, akitől tengereken innen, tengereken túl félnek, hercegek barátjának és a tőzsérek ellenségének nevezik, én pedig ugyancsak barátomnak mondhatom őt.
– Kapott-e ön, Crusoe uram, amikor elváltunk egy bőrzacskót és egy levelet? – kérdezte derűs tekintettel a nagy kalóz.
Felálltam. Nem szóltam egy szót sem, odaléptem a fiókos szekrényhez, kivettem a féltve őrzött zacskót és a levelet.
– Íme, a levél, Morgan uram. – Majd olvastam: "Fogadja jó szívvel előlegként, a portugál szigetért portugál aranyat. Az ön híve, Morgan."
A nagy kalóz derűsen rácsapott az asztalra.
– Úgy van, ez az a levél, uram! Szeretem a tiszta munkát. Még száz arany jár önnek, de több nem. Szétosztottuk a talált értékeket, ez az ön része, leszámítva a már kapott összeget. Senki se mondja, hogy Morgan nem állja a szavát.
Hé Tom akkorát nevetett, hogy csodálkoztam ekkora udvariatlanságon.
– Soha nem kételkedtem az ön szavában, Morgan uram.
– Én se az önében, Crusoe uram. Hé Tom, add át a pénzt. Ami pedig a szigetet illeti, az, uram, nagy kincs! Bizony az. Tobagót már sokan ismerik, mint főhadiszállásomat. Nem jó az ilyesmi a mai világban, amikor már alig lehet rendes rejteket találni. Ott lesz tehát a rejtek, Crusoe uram. Morgan kalózai ott bújnak el a világ elől, ha kell. Egyelőre most nem kell, királyunk legalább annyira szeret minket, mint elődömet; Drake admirálist Erzsébet királynő. De egy királyról soha nem tudni, mikor változik a kedve. Ezért Tobagóról áttesszük szállásunkat a portugál szigetre. Nos, sejti már, miért jöttem?
Megzavarodtam. Nem sejtettem. – Csak nem akarnak magukkal vinni navigátornak?
Morgan megsimogatta hegyes szakállát.
– Nem, Crusoe uram, többé nem erőszakoskodom. Még eljön az idő, amikor azt mondja: itt vagyok, Morgan! Másról van szó. A szigetről ön tudott, bár én találtam meg, de ön mondta, hol keressem, így joga van azt mondani, hogy Morganék adjanak bérleti díjat.
Elhűltem. Váratlan volt az ég kegye, amikor elküldte segítségünkre Willem kormányost. Váratlan brazíliai utam eredményessége, a salvadori kereskedővel való megállapodásom, zökkenőmentes hazautazásom. De még az a száz portugál arany is, amit Hé Tom tett az asztalra.
Felálltam.
Ünnepélyesen mondtam:
– Uram, Morgan uram, mint ahogy engem Robinson Crusoenak hívnak, és nem másként, úgy igaz az, amit mondok. Két tengerész iránt érzek elmúlhatatlan, örök hálát. Az egyik ön, aki váratlanul bukkant fel, és nyújtott segítséget. A másik az én Willem barátom, akit ugyan vártam, de végül is letettem a reményről, hogy jöhet. És megjött. Képzeli, Morgan uram, hogy én akár öntől, akár Willem barátomtól bármiféle bért elfogadnék, még akkor is, ha a szigetemet kérnék a kikötőhelyül? Nem a portugál szigetet, hanem a Tengervirágot! Soha, uram. A portugál szigettel azt csinál, amit akar, utána nekem egy fitying bér nem jár!
Morgan is felállt. Kezet nyújtott. Utána felemelte a boros kupát.
– Crusoe uram, mondtam már talán, hogy különös megbecsülésben részesítem önt, aki megmutatta, mit tud az ember, ha élni akar. Amikor hírét vettem, azt mondtam, ez az én emberem. Sajnos, csak részben az. De látja, csalogatom. Annyit csak megtesz, hogy megnézi azt a szigetet, amit akaratán kívül, ismeretlenül is számomra felfedezett? Bármikor óhajtja, Morgan rendelkezésére áll, és elviszi oda. Nem bánja meg, állítom. Nos?
Ekkor már újból leültünk, pipázgattunk, emeltük a kupát egymás egészségére, békességre.
Belenéztem a lámpába. Hosszasan néztem. És igen-igen elszomorodtam.
Csendesen mondtam:
– Morgan uram, ha jót akar, ne említsen semmiféle utazást. Most pihenni szeretnék. Nem sokat. Csak egy keveset pihenni. Mert könnyű a tengerészt hajóra hívni, ha azzal csalogatják, hogy várja egy távoli sziget!
Morgan úr bólintott. Nem szólt. Hallgattunk. Tudtuk, hogy miért.

