


Ezt a köny vet Carl Francisnek aján lom, 
aki tán cot járt az ered mény jel ző táb lán.



1A NE VEM 

Va ló já ban Johnnak hív nak. John Coogan a ne vem, 
de min den ki csak DumDumnak szó lít – még a szü  le im 
is.

Ős ré gi a szto ri: ak kor szü le tett ez a név, ami kor 
kará csony ra meg kap tam az el ső rögbisisakomat. Nem 
emlék szem tisz tán, de azt me sé lik, ak kor tör tént, 
mikor Herm bá csi kám és csa
lád ja át ug rott meg néz ni az aján
dé ka in kat. Ami kor be fe lé nyo
mul tak az aj tón, tá ma dó ál lást 
vet tem fel, és így vi cso rog tam: 
„Fe de zék be! Fe de zék be!”, és 
meg ro ha moz tam őket a vadi új 
si sak kal a fe je men. Bridgetet, az 
uno ka hú go mat egy az egy ben 
ki rö pí tet tem az aj tón: a hát só ján 
lan dolt a har minccen tis hó ban. 



Azt mond ják, tor ka sza kad tá ból or dí tot ta, hogy ga lád 
gyil kos va gyok, és nem volt haj lan dó be ten ni a lá bát 
a ház ba; így Herm bá csi vé gül kény te lenkel let len 
el rán ci gál ta az egész pe re put  tyát tő lünk – még a ka bát
ju kat sem volt ide jük le vet ni.

Ahogy mondtam, ne kem semmi sem rém lik a törté
netből, de ha vis  sza gon do lok arra, milyen kis kölyök 
voltam, be kell látnom, a tör té net fel te he tő leg igaz. 
Mióta csak az esze met tu dom, – durr – min dig be le ro-
han tam min den be: az em be rek be, a tár gyak ba, amit 
csak el tudsz képzelni…, akár volt raj tam si sak, akár 
nem.

8



Tu laj don kép pen az előbb nem mond tam tel je sen 
iga zat. Nem min den ki hív DumDumnak. Egyva la ki 
kivé telt je lent. És ez az egyik a sok mil lió ap ró ság 
kö zül, ami bos  szant a srác cal kap cso lat ban.

Még min dig em lék szem az el ső ta lál ko zá sunk ra: hét 
év vel ez előtt, nyá ron tör tént, ép pen el ső be ké szül tem.

HAJ DA NÁN
Nyár volt, ra gyo gó an sü tött a nap. A ház előtt, a 

kert ben ügy köd tem: lyu kat ás tam egy kis vö rös la pát
tal. Mint ha fü työ ré szést hal lot tam vol na: fel néz tem. 
Va ló ban fü työ rész tek! Egy lü kefor ma kis va ka rék ad ta 
ki ma gá ból a han got. A jár dán bal la gott fe lém – de 
nem a szo ká sos mó don szed te a lá ba it. Úgy sé tált, 
mint ha az övé lett vol na a kör nyék: mind két ke ze a 
zse bé ben volt, és min den lé pés sel ideoda him bá ló zott. 
Bóóóklá szott. Őgyel gett, a há za kat bá mul ta, és egy 
dilinyós dal la mot fü tyült, mint ha va la mi fé le Hap ci 
vagy Szun di lett vol na. 

Egy hatalmas jel vény dí szel gett raj ta; csak nem a fél 
mell ka sát be ta kar ta. Mond juk ez nem volt ne héz, 
mivel elég véz na volt a gye rek.

Itt jön ez az alak: őgye leg, fü työ ré szik, a szá ját tát ja; 
ott fe szít a ki tű ző vel; csám bo rog vé gig a jár dán – az én 
jár dá mon, az én bir to ko mon; és hir te len be lém villan a 

9



fel is me rés: tu dom, mit kell ten nem; olyan volt, mintha 
le szól tak vol na oda fent ről: Ne hagyd to vább men ni!

Így hát ki ug rottam a lyuk ból, és egye nest a kö lyök 
elé ál ltam. Na és ő mit tett? Szé le sen rám vi gyo rgott, 
és azt mond ta:

– Jó reg gelt! Én va gyok az új szom szé dod. Penn 
Webbnek hív nak. Hát té ged? – a ke zét az orrom alá 
dug ja, hogy ráz zam meg.

Fü tyül tem a kér dés re; a ke zét is hi á ba nyúj to gat ta.
– Penn? – kér dez tem. – Hát ez meg mi fé le név?
– A Penn Vál tó ver seny ről ne vez tek el – mond ta.
– He? – nézek még nagyobbat.
– Tu dod, ez egy hí res fu tó ver seny. Mi kor vi lág ra jöt-

tem, a szü le im hagy ták, hogy a déd nagy apám ne vez zen 
el, és ő ezt a ne vet vá lasz tot ta. 1919ben meg nyert egy 
kört a Penn Vál tó ver se nyen. Har minc ezer em ber él  je
nezte lel ke sen. ÉszakDakotában él. Én is ÉszakDako
tá ban éltem… egé szen teg na pig. Az tán anyá val és apá
val együtt ide köl töz tünk, Pennsyl va ni á ba. Anya negy
ven éves volt, ami kor meg szü let tem. Ké sői gye rek 
vagyok.

„Na, asszem, be vert ké pű gye rek le szel, ha nem 
fogod be!” – gon dol tam.

– Mi van a ki tű ző dön? – kér dez tem tő le.
Ki dül lesz tet te cse ne vész mell ka sát:
– Az áll raj ta: Szi asz tok! Én egy zizzenőfarkú 

vagyok!
10



– Mi cso da?
– A zizzenőfarkú egy mó kus fé le. Ren ge teg él be lő

lük ÉszakDakotában. Ezért hív ják a Zizzenőfarkú 
Mó ku sok Ál la má nak. Hát Pennsyl va ni át mi nek ne ve
zik?

– Ka ka Ál lam nak.
Nem mo so lyo dott el, fel se fog ta, hogy csak vicc 

volt. A hom lo kát rán col ta, gon dol ko dott raj ta, majd 
bó lin tott és így szólt:

– Ó!
Az tán megint rá zen dí tett:
– ÉszakDakota tisz ta la pos. Leg alább is az a hely, 

ahol lak tunk. És ott van  a pré ri. Apa azt mond ja: 
amikor a szél vé gig sü vít rajta, olyan, mint ha hul lá mok 
fod roz nák, akár a ten gert. Még so ha sem lát tam iga zi 
óceánt, de apa azt mond ja, ha ma ro san meg néz zük az 
Atlan tióce ánt. Az én apám mű vész! Ma da ra kat for
máz üveg ből, ke rá mi á ból, fá ból meg fém ből. Válassz 
egy ma darat! Bár mit meg tud csi nál ni, amit mon dasz, 
és ő ké szíti a vi lá gon a leg re me kebb prérityú kokat!

„Na, eb ből elég volt!” Meg kel lett szó lal nom.
– Az én apám új vál lal ko zás ba fo gott. Het ven órát 

gürizik he ten te. Né ha még an nál is töb bet!
– Anya ott hon dol go zik, mint apa. Ké pes la po kat 

meg ilyen ki tű ző ket ké szít.
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– Az én anyám dol go zik, és még su li ba is jár! A 
kettőt egy szer re!

– Sze re tem a ku tyá kat, és imá dom a tekiket. Nem 
sze ret néd meg néz ni a tek nő sö met?

– Nem. Van egy Ro bo gó ne vű nagy apám. Sza kács 
volt az USA Ha di ten ge ré sze té nél.

– Egy etlen gye re kük va gyok.
– Az idén kez dem a su lit. El sős le szek.
– Én is – mond ta, és má sod szor kér dez te meg a 

nevemet.
– Mergatroid – vá la szol tam.
Meg se rez zent. Csak oda dug ta a ke zét, és így szólt:
– Örü lök, hogy meg is mer ked tünk, Mergatroid.
Nem a ke ze met, ha nem a la pá tot nyom tam oda 

neki. Meg ráz ta. Ne ve tett. Azt gon dol ta, hogy a Tap si 
Hapsi óta ez a leg mó ká sabb do log a vi lá gon!

Ki tud ja, mi ért, ez a ne ve tés volt az utol só csöpp a 
po hár ban. Le tép tem azt a bé na ki tű zőt az in gé ről, bele
dob tam a lyuk ba, ame lyet ki ko tor tam, és ráhajítot tam 
egy kis föl det. Rá ta pos tam, és láb bal le dön göl tem az 
egé szet.

Na, a srác nak a ké pé re fa gyott a vi gyor! Ki ke re ke
dett a sze me: csu pa szem volt az ar ca. Az tán meg for-
dult, és el in dult az el len ke ző irány ba. Most már nem 
fü työ ré szett.

Azt hit tem, most lát tam éle tem ben utol já ra ezt az 
ala kot. 
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2
Más nap megint oda kint ás tam. Ez út tal a döm pe re

met is ma gam mal vit tem. Be le la pá tol tam a föl det, 
majd oda fu ri káz tam ve le a vi rág ágyás hoz, és rá zú dí
tot tam a ra ko mányt egy li la ár vács ká ra, míg be nem 
te mettem.

Köz ben Abby, a kis hú gom, ku ka co kat sze de ge tett 
ki a föld ből, amit elő ző leg ki la pá tol tam. Gi lisz taver
senyt ren de zett. Le esett az ál lam, hogy egy kis lány 
ilyen bát ran fog dos sa a ku ka co kat! De Abby ak ko ri ban 
mind ös  sze négy éves volt, így arra a következte tésre 
jutottam, még túl ki csi, ezért más mi lyen. Azt gon dol
tam, ha ma ro san egy át la gos  lány lesz be lő le, és sikol
toz ni fog, ha hoz zá ér va la mi nyál kás csú szómá szóhoz.

Na mind egy, mi köz ben buz gón te met tem az ár vács-
ká kat, egy foly tá ban az ut cát fi gyel tem. Ta lán nem csak 
fi gyel tem; ta lán re mény ked tem, hogy meg pil lan tom 
az új srá cot, Penn Webbet, hát ha gyö tör he tem még egy 
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ki csit. De se hol sem lát tam, így mi u tán el te met tem az 
utol só ár vács kát is, fel pat tan tam a brin gám ra, és vé gig
 tűz tem a jár dán.

Fo gal mam sem volt ró la, hol la kik. Ak ko ri ban még 
nem lett vol na sza bad át men nem az út túl só ol da lá ra, 
még is át men tem. Ha ma ro san ki seb bek let tek a há zak. 
Is me ret len volt a kör nyék, ezért vis  sza ka nya rod tam. 
Ha za fe lé tar tot tam, ami kor meg hal lot tam a hang ját:

– Mergatroid!
Fe lém ro hant. Új ki tű zőt vi selt, és úgy tűnt, na gyon 

örül, hogy lát hat – ki tud ja, mi ért?
– Nem Mergatroid a ne vem – mond tam ne ki.
Száj tát va bá mult rám: – Nem?
– Nem. Humphrey-nak hív nak.
Vi gyor gott: – Aha! Be csapsz, mi?
– Ja – mond tam. – Ál la ti trük kös fiú va gyok. De most 

nem akar lak be csap ni! Va ló ban Humphreynak hív nak.
Bó lin tott és oda dug ta az or rom elé a ke zét: 
– Okés, örü lök, hogy meg is mer telek, Humphrey. 

Én to vább ra is Penn Webb va gyok.
Nyúj tot tam a ke zem, de ami kor meg akar ta ráz ni, 

hir te len el rán tot tam. Meg bök tem a hom lo kát:
– Haha, megint át ver te lek!
Ne ve tett: – Nem aka rod meg néz ni a tek nő sö met?
– Nem – fe lel tem. Rá bök tem az új ki tű ző re. Lát tam, 

hogy csak egy szó áll raj ta. – Mi van ide ír va?
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– Bé ke – mond ta.
– Bé ke? – vi hog tam. – Hát ez meg mi fé le ba rom ság? 

Hogy ke rül het ilyes mi egy ki tű ző re?
Úgy csi nál tam, mint ha a jelvény után akar nék nyúl

ni. Gyor san fel kap ta a ke zét, hogy el ta kar ja. 
– Ha haha! – ka cag tam. – Be dől tél! – Le ha nyat lott a 

ke ze. Kö ze lebb lé pett hoz zám. Tu dom, hogy őrült ség
nek hang zik, de az az ér zé sem tá madt, most fel kí nál ja a 
lehe tő sé get: el ve he tem ezt a ki tű zőt is, ha ked vem tart ja.

Meg is tet tem! Egy sze rű en le tép tem az ingé ről. 
Ezút tal azon ban nem volt kéz nél egy lyuk, nem tud
tam mibe be le dob ni. Gon dol tam, majd ki big  gyesz tem 
én, de ugyan mit kez de nék egy ki tű ző vel, amin az áll, 
hogy BÉ KE? Így hát vis  sza ad tam ne ki.

– Me lyik ház ban laksz? – kér dez tem.
Egye nest ma ga mö gé mu ta tott. – Ott.
Ott? Hi he tet len volt.
– Szó ra ko zol velem? Ez nem is ház, ha nem ga rázs!
Penn az épü let re pil lan tott, majd rám né zett: 
– Nem, nem szó ra ko zok! Ott la kunk. Két nap ja köl

töz tünk be. Becsszó ra!
Hát… to vább ra is hi he tet len nek tűnt a do log. Az 

épü let alig volt na gyobb egy ga rázs nál. Az óta már 
meg tud tam, hogy va la ha va ló ban ga rázs nak hasz nál-
ták, míg át nem ala kí tot ták a vi lág leg je len ték te le nebb 
há zá vá.
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Egy öreg em ber jött ki az épü let ből. In tett ne künk, 
és oda ki a bált: – Szi asz tok, srá cok! – és a kég lit meg ke
rül ve hát rament.

– A nagypa pád is ve le tek él? – kér dez tem.
A srác kun co gott: – Az az apám.
– Az apád?! De hiszen tisz ta ősz volt!
– Per sze. Öt ven egy éves. Öt év vel idő sebb az 

anyám nál. Ké sőn szü let tem.
– Tu dom, tu dom.
– Egy ben öröm te li kis meg le pe tés is vol tam.
– He? Mi vol tál?
– Tény leg! A szü le im azt hit ték, hogy so ha sem szü

let het gyer me kük. És ak kor hirtelen… puff! – Penn 
mind két kar ját a le ve gő be len dí tet te – egy szer csak 
bevá gód tam én, mi re el ne vez tek az ő öröm te li kis meg
le pe té sük nek.

Na, most már ép pen azon vol tam, hogy jól be mo sok 
ne ki egyet, ha nem hagy ja vég re ab ba ezt a hü lye 
gü gyö gést.

Ar ról, hogy meg pil lan tot tam ezt az ősz ha jú öreg pasit 
(akár az ap ja volt, akár nem), eszem be ju tott vala mi még 
az elő ző nap ról: – Mit is mond tál, ki ad ta a neve det?

– A déd nagy apám. A Penn Vál tó ver seny ről ne ve
zett el. Bi zony, nem sok gye rek nek él még a déd nagy
ap ja. Apa azt mond ja, hogy iga zán sze ren csés va gyok. 
Na, nem aka rod meg néz ni a tek nő sö met?
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– Nem – mond tam. – Én is sze ren csés va gyok.
– Iga zán? Él a déd nagy apád?
– Nem… ne kem ük nagya pám van!
Ki ke re ke dett a sze me, a fe jét ideoda in gat ta: 
– Tyű ha! Te va ló ban sze ren csés vagy!
– Száz ti zen öt éves!
Er re Penn fe je csak nem le esett a he lyé ről: 
– Hú! – Hát ra fe lé tán tor gott a für dő szo basző nyeg 

mé re tű ker ten át, és a hát só ján lan dolt. – Száz ti zen öt 
éves?

Na, en nek az idi ó tá nak bár mit bead ha tok!
– Okés – bó lin tot tam rá –, most meg né zem a tek

nőcö det.
Fel ugrott, és be ro hant a ház ba. Egy tek nős sel tért 

vissza. Sár gásbar nás pán cél ja volt.
– Sze len ce tek nős – di cse ke dett. Meg for dí tot ta. – 

Nézd csak, itt a ne ve! – A THOMAS ne vet vés ték be a 
pán cél al já ba. – Meg aka rod fog ni?

Oda ad ta a tek nőst, és én fel pat tan tam a brin gám ra.
– Hé! – or dí tott Penn. Egy kéz zel kor má nyoz tam, 

és úgy te ker tem vé gig a jár dán, akár egy őrült. Az tán 
hir te len le fé kez tem; le rak tam a tek nő cöt a jár da kö ze
pére, és oda rik kan tot tam Pennnek: 

– Haha, át ver te lek! – Rá kap csol tam, az tán megint 
meg áll tam, mi köz ben újdon sült szom szé dom fel e melte 
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az ál la tot. – Nem is Humphrey a ne vem! – To vább te
ker tem.

Ha za men tem, de egy foly tá ban ott mo tosz kált ben-
nem egy kér dés. Elég hü lye hely zet volt, hogy a négy
éves húgo mat kel lett meg kér dez nem, de csak ő volt 
kéz nél.

Abby ép pen azo kat a bo ga ra kat gyűj tö get te, ame
lyek ap ró szür ke lab da csok ká göm bö lyöd nek ös  sze, 
ha akar nak. Szé pen fel so ra koz tat ta min den szer ze mé
nyét. Né ma csend ben volt, hogy a bo ga rak azt hig 
gyék, oké a hely zet, ki nyíl hat nak. Ha va la me lyik így 
tett, a hú gom meg bök te az ujj be gyé vel, mi re a bo gár 
rög vest vissza göm bö lyö dött, Abby pe dig elé ge det ten 
kun cog ni kez dett.

– Mondd csak! Él az ük nagy apánk? – kér dez tem.
Er re Abby pis  szeg ni kez dett, és majd fel nyár salt a 

sze mé vel. Így sut to gott:
– Hon nan tud jam? Anyát kér dezd!
Nos, ki de rült, hogy nem él az ük nagy apánk – ezt 

azon ban nem anyá tól tud tam meg. Egy ide ig el ke rül
tem anyut, mi vel az nap, ami kor ki jött a kert be, az 
egész vá ros hall hat ta, hogy ki a bál:

– Ho vá let tek az ár vács ká im???
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3
Leg kö ze lebb, ami kor meg hal lot tam a srác hang ját, 

így ki a bált: – Hé, John! Hé, John!
Az ut cán ro hant; én meg ép pen se ré nyen hán tot tam 

az ud var ban az egyik fa kér gét.
Ha ra go san rá néz tem:
– Hon nan sze ded, hogy John a ne vem?
Oda ro bo gott hoz zám: erő sen zi hált; a ki tű ző je leföl 

ug rált: – A hú god tól. Azt mond ta, hogy DumDumnak 
be céz nek, de az iga zi ne ved John Patrick Coogan.

Nem tud tam el dön te ni, hogy ki re le gyek mér ges: 
Pennre vagy pe dig a ked ves hú gom ra?

– Hogy a franc ba tud tál be szél ni ve le?
– Teg nap té ged ke res te lek. Ott elöl lát tam meg a 

kert ben. Nem tud ta, hol vagy.
– Nem vol tam itt hon, dol gom volt – mond tam. Úgy 

tűnt, hogy egy sze rű en kép te len ki kap csol ni azt a 
lökött vi gyort. Ez las san már a ki tű zői nél is job ban 
kez dett az agyam ra men ni.
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– Ha meg aka rod tud ni a ne ve met – kö zöl tem 
vele–, en gem kér dezz!

– Okés – mond ta; még min dig vi gyor ogva. – Szó
lít hat lak DumDumnak?

Bár mi kor, bár ki más nak igen nel vá la szol tam vol na. 
De úgy érez tem, ez túl nagy kegy lett vol na en nek a 
gü gyé nek, ezért így fe lel tem: – Nem.

Pis lo gott: – Nem?
– Ezt mond tam.
Meg rán tot ta a vál lát: 
– Ak kor hát, hogy szó lít hat lak?
– Hív jál lófüttynek!
Er re pis lo gott még egy pá rat. Már majd nem kezd

tem él vez ni a hely ze tet – olyan volt, mint ha én let tem 
vol na a macs ka, ő meg az egér. Mon da ni akart va la mit. 
Mell be bök tem: – Hívj csak lófüttynek, és én kopasz ra 
bo rot vá lom a fe je det! – Fel emel tem a kony ha kést, ami
vel épp a fa kér gét há moz tam. Úgy beetet tem a srá cot, 
hogy azt se tud ta, hol a fent és hol a lent. Majd nem 
meg ful lad tam a vis  sza foj tott ne ve téstől.

– Te hát – mond tam –, mi ért ke res tél?
Is mét ra gyo gott az ar ca: – Meg akar tam kér dez ni, 

van-e ked ved el jön ni hoz zánk va cso rá ra.
Csak egyet len szó ju tott eszem be: – Mi nek?
– Azért, mert el ső ként ve led ba rát koz tam ös  sze itt, 

Pennsyl va ni á ban. Ná lunk ÉszakDakotában szo kás, 
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hogy meghívjuk a ba rá ta in kat va cso rá ra. Ez er re fe lé 
nem dí vik?

– Dí vik, ami dí vik – mond tam er re. Húz tam az időt. 
Ar ra volt a leg ke vés bé szük sé gem, hogy ez zel a bugy 
gyant csa lád dal va cso ráz zak együtt. És az se tet szett, 
hogy a ba rát já nak ti tu lált. De tu laj don kép pen egy kicsit 
fur dal ta az ol da la mat a kí ván csi ság, szí ve sen meg les-
tem vol na kö ze lebb ről is a fődin ká kat és a ga rázst, 
amely iga zi ház nak kép ze li ma gát. De ha va ló ban elfo
ga dom a meg hí vá sát, an nak meg kell fi zet nie az árát!

– Le het, hogy el me gyek – mond tam –, de csak 
akkor, ha gyor sab ban tü zelsz ná lam!

– Gyor sab ban tü ze lek? – kér dez te.
– Ja, per sze. Vízipisztollyal. Várj meg itt!
Be ro han tam a szo bám ba. Fel kap tam két vízipisz

tolyt, meg töl töt tem és ki vit tem. Oda ad tam az egyi ket.
– Ez a ti ed. Dugd a zsebedbe… így. Öt lé pés nyi re 

egy más tól he lyez ke dünk el. Há ro mig szá mo lunk, 
há rom ra rántsd elő a fegy vert, és tü zelj! Ér ted?

So ká ig egy szót se szólt. Le her vadt a vi gyor az arcá
ról. Csak me re ven bá mul ta a ke zé be nyo mott zöld 
műanyag  fegy vert. Még azt se tud ta, hogy kell fog ni! 
Az aj kát ha rap dál ta, vé gül rám né zett: – Nem te he tem.

Száj tát va me red tem rá: – Nem te he ted?!
A fe jét ráz ta.
– Mi ért nem?
Mé lyen a sze mem be né zett: – Kvé ker va gyok.
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– Kvé ker? – értetlenkedtem. – Hát az meg mi a fene? 
– A Kvé ker Zab pe hely volt az egyet len kvé ker, ami ről 
eddig hal lot tam. 

– A kvé ke rek olyan em be rek, akik nem hisz nek az 
erő szak ban – mond ta Penn.

Na, er re kö zöl tem ve le: – Ki mond ta, hogy hin ned 
kell ben ne? Csak csi náld, gyerünk!

– Nem har co lok há bo rú ban.
El ne vet tem ma gam. Az ar ca előtt ha do nász tam a 

pisz to lyom mal: – Te bug  gyant, ez nem há bo rú, ezek 
csak vízipisztolyok!

Er re oda nyom ta ne kem a sa ját ját: – Nem szok tam 
fegy ver rel ját sza ni. 

Nem vet tem el tő le a fegy vert; in kább hát ra lép tem 
egyet, cé loz tam, és meg húz tam a ra vaszt. Egye nest a 
két sze me kö zé lőt tem. Durr, be le a közepibe! Meg se 
moc cant. A fegy ver bé nán fi tye gett a ke zé ben. A víz 
lecsur gott az or rán és a szá ja kö rül.
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– Ná la tok, ÉszakDakotában nin cse nek ví zipisz to
lyok? – kér dez tem tő le.

– Van, aki nek van – mond ta. – De ne kem nin csen.
– Most Pennsyl va ni á ban vagy, öcsibogyó! – is mét 

céloz tam és lőt tem.
Most is állt, mint a cö vek. Hát ez tisz ta őrü let! Ki a 

csu da hal lott olyan srác ról, aki nem tü zel vis  sza? 
Aztán hir te len le esett a tan tusz: – Áhá! – mo so lyog tam 
gúnyo san. – Most már ér tem, mi ez! Meg pró bálsz 
fe lül tet ni, apa fej! – Né hány lé pést hát rál tam, le ku po
rod tam, fel len dí tet tem a fegy vert tar tó ke ze met: egye-
ne sen, mere ven; a bal ke zem mel meg mar kol tam a jobb 
csuk ló mat – úgy, ahogy a tévében lát tam. – Nem fog 
be jön ni, fiacs kám! Hasta la vista, buggyantkám! 
Bumm! Bumm! Bumm! – Há rom gyors lö vést ad tam 
le. Penn meg se moc cant, csak pis lo gott né há nyat, ami
kor a víz be le csur gott a sze mé be. Egy sze rű en kép te len 
vol tam el hin ni, hogy va la ki ilyen bár gyú le gyen.

– Bumm! Bumm! Bumm!
Ol dalt lép tem, hogy jobb szög ből tud jam el tra fál ni 

a flan cos ki tű ző jét.
– Bumm! Bumm! Bumm! – Az el ső víz su ga rak el ta

lál ták a ki tű zőt, mi köz ben Penn ott állt bő rig áz va, bam
ba kép pel. An  nyi ra ne vet tem, hogy majd ha nyatt es tem.

Is mét cé loz tam. – Bumm! – A pisz toly ból spric celt 
ki fe lé a víz. El fo gyott a mu ní ció. Még job ban rá zott a 
rö hö gés. Alig tud tam meg áll ni a lá ba mon.
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Oda tar tot ta a fegy ve rét. A meg töl tött pisz tolyt. 
Oda tartotta… ne kem.

Ab ba hagy tam a ne ve tést. Rá me red tem, rá és a fegy
ve ré re. Tel jes erőm ből ki ver tem a pisz tolyt a ke zé ből.

– Ezt nem így szok ták ját sza ni! – or dí tot tam be le a 
csö  pö gő ké pé be. – Vis  sza kell lő nöd! Vis  sza kel le ne! 
Nem érted? – A sa ját ar com fe lé for dí tot tam a vízi
pisztolyt, és meg húz tam a ra vaszt. – Lá tod? – Ismét 
tü zel tem. – Túl ma gas ez ne ked, ha?

Mér ges let tem, és át ha jí tot tam a pisz tolyát a há zunk 
fö lött. Hát ra, az ud var ba. – Kis hü lye! – Föld höz vág
tam a fegy ve re met. Ad dig ta pos tam, amíg ap ró zöld 
 szi lán kok ra nem tört. Oda ro han tam a ga rázs hoz, át a 
vi rág ágyá son, majd ki az ut cá ra, vis  sza Pennhez.

Mély lé leg ze tet vet tem. Oda nyom tam az ar cá hoz az 
ar co mat. Me re ven bá mul tam. Her gel tem, hogy ő pis
log jon elő ször. Gyű löl ni akar tam a srá cot, azt akar tam, 
hogy ne pá ro log jon el a mér gem, de ez ne he zen ment.

– Oké –  vo nul tam vissza. – Oké, kapsz még egy 
esélyt, hogy ven dé gül lát hass va cso rá ra. Ha le tudsz 
győz ni bir kó zás ban. Bir kóz hat nak a kvé ke rek?

Az or rát hú zo gat ta; meg nyal ta a szá ja szé lét; le tö rölt 
egy víz csep pet az or ra he gyé ről, és mo soly gott:

– Na ná!
Oda men tünk a pá zsit hoz. Bir kóz tunk. Ká bé két 

másod perc alatt két váll ra fek tet tem.
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– Oké – szó lal tam meg –, kapsz még egy utol só 
lehe tő sé get. El kell ta lál nod a te le fon póz nát. Tíz kö vet 
fogunk, rendben.

Hat ka vic  csal el tra fál tam a póz nát. Penn még a 
köze lé be se ért… egy szer sem. Kö vet ke zett a tá vol ug
rás; aztán fe jen áll tunk. Ver se nyez tünk, ki tud mes 
szebbre köp ni. Re mény te len eset volt a kra pek.

A fe je met ráz tam: 
– Te sem mi ben sem vagy nye rő?
Nem gon dol ko zott túl so ká ig:
– Jól fu tok.
Ma gam ban mo so lyog tam egyet.
– Okés – mond tam –, kapsz egy utol só, de va ló ban 

utol só esélyt! Ver senyt fu tunk! – Mu tat tam: – Egé szen 
a pos ta lá dá ig és vis  sza – vé gig húz tam a csu kám or rát 
az au tó fel já ró pe re mén –, ed dig.

Le ku po rod tunk; a ci pőnk or ra a ki je lölt vo na lon 
pihent. El ki ál tot tam ma gam:

– Felkészülni… Vigyázz… Rajt!
Hatéves vol tam, és ed dig min den ver senyt meg nyer

tem. Ezért le pőd tem meg an  nyi ra, ami kor ki nyúj tot tam 
a ke zem, hogy meg érint sem a hi deg kék fé met a pos ta
lá da te te jén, és meg pil lan tot tam a kezét… ugyan ott volt, 
ahol az enyém. Vis  sza fe lé még jobban rákapcsoltam, és 
át szá gul dot tam a cél ként ki je lölt vo na lon. Penn trap po
lá sát jó val ma gam mö gött hal lottam.
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Ott áll tunk meg gör nyed ve, és igye kez tünk le ve gő
höz jut ni. Hal lot tam, hogy azt mond ja:

– A franc ba!
Be ütöt te a lá bát. Most elő ször lát tam dü hös nek.
– Ne szívd mell re, öcsisajt! – kö zöl tem ve le. – Ver

he tet len va gyok!
– Nem az a ba jom – vá la szol ta. Már megint azt a 

sava nyú ma jompo fát öl töt te ma gá ra.
– Hát ak kor meg mi? 
Szi po gott: 
– Most nem fogsz el jön ni hoz zánk. – Elin dult, ne ki-

vá gott az ut cá nak.
Hagy tam, hogy öthat ház tömb nyi re jus son tő lem, 

mi e lőtt még utá na szól tam vol na:
– Hé, Webb!
Csüg ged ten for dult meg.
– Meg gon dol tam ma gam. El me gyek hoz zá tok.
Be le telt egy perc be, mi re fel fog ta. Az tán ak ko rát 

ugrott, mint ru gós kram pusz a do boz ból. Így üvöltött:
– Juhuhú! – és ha za ro hant.
Az nap es te egy foly tá ban az a kép le be gett előt tem, 

ami kor mind ket tőnk ke ze egy szer re ért a pos ta lá dá
hoz.
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