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Vágó Ádám

Tettre kész tengerész
Fülig Jimmy el�ször csak pislogva 

nyitotta ki álmos szemét, és háttal a 

falnak d�lve, fürkészve tekintett az 

imbolygó lámpa fényébe.

Az alig négy négyzetméteres cellá-

ra el�ször azt hitte, hogy a gyerekszo-

bája: igaz, legalább annyi id�t töltött 

már különböz� börtönökben éjsza-

kázva, mint amennyit ott.

Fájó halántékát simogatva, bal ke-

zével hirtelen a zsebéhez kapott.

– Hál’ Istennek, megvagy! – kagy-

lónyel� bicskája most nem egy sze-

rencsétlen pincér vagy kocsmáros 

hátában volt, hanem a szokásos 

 helyén.

Szája még mindig savanyú volt az 

el�z� este legurított, kisebbfajta hor-

dónyi rumtól; ezért kellemetlen érzetét 

leküzdve cigarettát próbált tarhálni a 

porkolábtól.

– Biztos úr, nincs véletlenül egy 

bagója?

– Pofa be! – válaszolt amaz, s ez-

zel h�sünk tudtára adta: bocsánat, de 

nem dohányzik.

Jimmy most cigaretta híján, emlé-

kei után kutatott; melyekb�l alig-alig 

akadt valami a tegnap estér�l…

A  Sivatagi Hóemberhez címzett 

kocsmában várta társait, akikkel egy 

arannyal megpakolt hajó elkötését 

tervezte. Eltelt már vagy három óra 

és körülbelül huszonhárom kupica, 

de sem a Víg Thomas, sem a Züllött 

Jenki nem jelentkezett. E  két neves 

úriemberben pedig a végletekig meg-

bízott, mivel a legutóbbi lefülelésük-

kor együtt álltak a bíró el�tt. De hát, 

na, ilyen a barátság.

A kocsma apró ajtaján ki-be jártak 

a kétes alakok; de Jimmy cimborái 

csak nem kerültek el�.

Egyszer azonban, egy ismeretlen 

hang gazdája mellételepedett.

– Bocsánat a zavarásért. Ön talán 

vár valakire?

– Igen, várok. Mib�l gondolja?

– Nos – kezdte jelent�ségteljesen 

az idegen  –, az ön által elfogyasztott 

dohány mennyisége, az óra mutatói-

nak szuggerálása; valamint az a tény, 

hogy ittléte alatt még csak két embert 

dobott meg a késével (noha, szemmel 

láthatóan remek céllövész), engedett 

erre következtetni.

– Bocsánat, hogy alulmúltam ma-

gam. Önben kit tisztelhetek?

– Rejt�. Rejt� Jen� vagyok – felelte 

az idegen. – Író, költ�, életm�vész.

– Fülig Jimmy – rázta meg a kezét 

h�sünk. – Hmmm, csirkefogó, zseb-

metsz� és kiköt�i bunyós.

– Senki sem tökéletes – felelte a 

m�vész. – A következ� kört én állom.

A  pincér csoszogva rakott le az 

asztalra egy-egy italt, majd csücsörít-

ve továbbállt.

– Na és mi járatban, cimbora? – kér-

dezte a rejtélyes Rejt�.

– Üzleti ügyek; csak a partnereim 

hiányoznak.

– Hát biza’, manapság az üzlettár-

sakban nehéz megbízni. Én is így jár-

tam. Elszeg�dtem az idegenlégióba, 

és most, látja, itt ülök.

– Önt is átvágták?

– Nem, én vágtam át �ket. Meg-

szöktem.

Jimmy arca elvörösödött. „Ezzel a 

krapekkal jó lesz vigyázni! Ha velem 
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találja meg egy csend�r, engem is 

elvisznek a légióba. Az pedig jó nagy 

baj lenne.”

Hát, én most megyek. Inkább vá-

rakozom máshol – mondta Fülig.

– Magával tartok. Tudja, unalmas 

egyedül.

„Jól van, bajkever�. Majd megmu-

tatom neked.”

– Nincs kedve társulni, kedves 

Rejt�?

– Törvényes az üzlet? Csak abban 

az esetben vagyok hajlandó.

– Persze hogy törvényes; csak a 

törvény még nem tud róla – felelte 

Jimmy, és fogait kocogtatva elindult 

a kijárat felé.

Ahogy a rakparton sétálgattak, Fü-

lig Jimmy a lehet�ségeket mérlegel-

te: vagy most a tengerbe dobja ezt a 

m�vészt, és társ nélkül marad, vagy 

ténylegesen ketten kötik el a hajót, 

és útközben dobja a tengerbe. Ezen 

elmerengve a második, embersége-

sebb megoldást választotta: végül is, 

a jólneveltséget meg kell tartania.

– Figyeljen ide, Jen�! Az a hajó, 

ami a St. Luisiana nevet viseli, töm-

ve van angol arannyal. Csak ma este 

van a kiköt�ben, utána meg sem 

áll Londonig. El�zetes információim 

alapján, négy matróz tartózkodik a 

hajón jelenleg, plusz a kapitány. Ha 

fel tudnánk jutni észrevétlenül, és a 

matrózokat is lefegyvereznénk, miénk 

lehetne az arany, és 80:20% arányban 

testvériesen osztoznánk. Mit szólsz 

hozzá?

A  társjelölt felt�n�en szótlanul 

kémlelte a kiköt�t. Fakó szeme céltu-

datosan pásztázta a terepet, majd leg-

végül megállapodva a St. Luisianán, 

hirtelen Jimmy felé fordult:

– Talán meg kellene gy�zni a mat-

rózokat, és nem lefegyverezni. Ekkora 

gályát képtelenség két embernek el-

vinni tisztes távolságba. Ja, és remé-

lem, biztos az aranyrudak dolgában, 

kedves uram.

Jimmy még egyszer meghány-

ta-vetette a dolgot magában, majd 

el�vette üt�kártyáját; nem, most kivé-

telesen nem a bokszerét.

– Ide fi gyeljen: itt van az infor-

mációm, egy jó barátomtól, a  Török 

Szultántól. Aláírt levél, egyenesen a 

hajó indulását követ�en – ezzel a le-

velet Rejt� kezébe csúsztatta, aki az 

öngyújtó fénye mellett silabizálta.

– Igen – vetette közbe Fülig. – Ez a 

Török rendkívüli módon raccsol, még 

az írásában is. De egészen érthet� a 

szöveg, nem?!

Az írás így hangzott:

„Kedfes Jim, Dlága Balátom! El-

hagytam Tuniszt a St. Luisianán; talto-

zom neked, és a szelencse itt is velem 

van. Épp egy dobozban vagyok, és 

látok magam alatt sok-sok alanyludat! 

Alanylúd annyi,amennyit el sem tudsz 

képszelni. Szedj össze két balekot, és 

lépj meg a hajóval. Ha mekgazdakszol, 

ne feledkezz meg a Zultánlól! Ma éjjel 

csak négy koma lesz a hajón. Tudod: 

üss, kélj elnézést és vidd a szajlét!

UI.: Ha a Tuskóval találkozol, 

mondjad neki: Égjen el!”

– Szóval a lényeg: két balek kell, 

de ön felér kett�vel – dicsérte Fülig 

Jimmy leend� társát.

– Köszönöm. És ki az a Tuskó?

– Áh, az egy másik történet.

Bár a hajó hídja le volt eresztve, két 

pribék puskával a kézben �rizte. Másik 

kett� az árbócok alatti kasban, a kapi-

tány pedig a kabinjában. A  hajó nem 

volt túl nagy, úgyhogy semmiképp nem 

teherszállító, talán épp ezért nem kel-

tett nagy felt�nést; az viszont igaz, hogy 

egy ilyen dereglyét két ember nem tud 

elkormányozni.

Jimmy a hídon állókkal próbált 

szóba elegyedni, azonban nagyon 
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gyorsan elküldték a kedves édesanyja 

irányába. Végül eszébe jutott a mes-

teri terv.

A többi matróz egy csehóban dor-

bézolt. Már jócskán túl voltak a t�rés-

határon – szesz-mércével mérve per-

sze –, így Jimmy és Jen� könnyedén 

leválasztott kett� pojácát a sok közül 

(egy borosüveg baseballüt�ként való 

alkalmazásával), és belebújtak azok 

ruhájába.

Egy harmadik részeget közrefogva 

pedig osontak szépen a hídra.

Az �rszemek mit sem sejtettek, 

kissé talán azok is be voltak csípve, 

így h�seink csakhamar felkerültek a 

hajótörzsre.

Itt Jimmy el�rántotta híres kagyló-

nyel� kését, ezután rögtönzött beszé-

det intézett a matrózokhoz:

– Hé, ti melósok! Ismerjük a zsák-

mányotokat, és annak ritka nagy érté-

két. Itt az id�, válasszatok: vagy velünk 

jöttök és osztozunk, vagy kiugrotok a 

hajóról a cápák közé!

Erre két matróz nekilódult, de h�-

sünk bemelegítésként kiütötte �ket.

– Na, kett� már választott! Már 

csak nektek, ott az árbócon, kell ész-

hez térnetek, illetve annak a részeges, 

pipogya kapitányotoknak. Ha velünk 

tartotok: a Rejtett Jen�vel meg a Fülig 

Jimmyvel, gazdagok lesztek!

Ekkor megszólalt egy rekedtes 

hang Jimmy mögött:

– Nos, részegesnek már hívtak, 

Jimbo fi am, de pipogyának még so-

hasem!

Egy szakállas, csúf kesely� állt ott; 

olajfoltos tengerészzubbonyán arany-

medalion, szájában pedig ezeréves 

bükkfa pipa.

Jimmyt már a hang is megrémí-

tette, tarkóján lefolyt a hideg veríték:

– Jézus, Mária, Szent Luisana! 

Piszkos Fred, a kapitány!

Ezzel felmászott a hajókorlátra és 

kevés híján a tengerbe vetette magát; 

kabátja sarkánál fogva Rejt� kolléga 

húzta vissza a fedélzetre.

– Engedj, te Rejt�zköd�; inkább a 

cápák, mint a Piszkos Fred!

– No, hát ennyire csak nem ijedhet 

meg a b�ntársam – válaszolta Jen�.

A  kapitány, revolverét karmaiban 

tartva, szépen lassan Jimmyékhez 

ment.

– Mi a helyzet, Fülig Jimmy? A ha-

jó rakománya érdekel? Hát gyere, 

megmutatom – ezzel vállon ragadva 

a félig kába h�st, levitte magával a 

raktérbe.

Lent magasan stószolva, rekeszek 

voltak egymás hegyén-hátán. Jimmy 

egy feszít�vasat megmarkolva kábul-

tan oldalgott:

– Legalább egy percig lássam a 

szajrét! – ezzel felnyitott egy dobozt, 

és szíve egy percig megállt dobogni 

a tündökl� rakomány láttán.

– Aranylúd, és nem aranyrúd! 

A Török nem raccsolt, amikor ezt írta! 

Aranylúd, és nem aranyrúd! – hogy 

száradt volna le a keze, amikor meg-

tanult írni.

Ezek után már csak egy tompa 

ütést érzett a halántékán, és reggelre 

a zárkában ébredt.

A Rejt� meg a Piszkos pedig egy-

gyé vált a horizonttal a St. Luisiana 

fedélzetén.


