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ELSŐ FEJEZET

Barátaim és tisztelőim általában hülyének tartanak. 
Nem vagyok elmeorvos, tehát nem tudom ellenőrizni 
őket. De, még ha elmeorvos lennék, akkor is kétséges, 
hogy egy hülye orvos önmagáról megállapított diag-
nózisa bizonyító erővel bír-e? Az ilyen kérdéseket leg-
helyesebb, ha az ember még a regény elején tisztázza 
az olvasóval.

Barátaim és tisztelőim az életmódom miatt vélnek 
kissé hibbantnak.

Ugyanis a legritkább esetben tudom délután, hogy 
hol fekszem le este, és felkelek-e egyáltalában reggel. 
Az igaz, hogy mint hajófűtőnek és csavargónak alig 
van esélyem arra, hogy választmányi tag lehessek va-
lamelyik tiszteletre méltó egyletben, viszont még soha 
életemben nem unatkoztam, és ez idén csak kétszer 
voltam beteg; először könnyebben, amikor fejbe ütöt-
tek, másodszor súlyosabban, mert hasba szúrtak.

Különben jól vagyok.



5

Az egész úgy kezdődött, hogy épelméjű koromban 
orvosaim tanácsára félbehagytam San Franciscóban 
az egyetemi tanulmányaimat, és Honoluluba men-
tem üdülni. Innen valahogy elhajóztam Tahitiba. 
A Déli-tenger kissé helyrehozott, de a végleges gyó-
gyulást Bricsesz kapitány, a rabszolga-kereskedő eljá-
rása hozta meg. Bennszülött kulikat toborzott, nem 
éppen finom eszközökkel, ezért hívták rabszolga-ke-
reskedőnek. Egy gazember leitatott Tahitiban, és mire 
felébredtem, Bricsesz kapitány gőzösén voltam a nyílt 
tengeren. Sajnos, állandó hiány van matrózokban, és 
néhol még dívik a szokás, hogy gyanútlan embereket 
ittas állapotban eladjanak matróznak. A nyílt tenge-
ren azután az illető kénytelen aláírni a szerződést. 
Olyan pszichiáterek, mint Bricsesz kapitány, igen ha-
tékonyan tudnak az ember lelkére beszélni. Azóta van 
ez a vörös forradás a homlokomon.

Mint kényes polgár, eleinte sokat szenvedtem. De 
végre is Bricsesz kapitánynak katedrát kellene felállí-
tani a San Franciscó-i egyetemen, és orvosaimnak is 
ajánlom, hogy hozzá járjanak tanulni, mert kizárólag 
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szabadgyakorlatokkal tökéletesen kikúrált. Ajánlom 
orvosaim figyelmébe a fedélzetsúrolást, kazántisztí-
tást, szénlapátolást mint gyógyeljárást. A sűrű rugdo-
sás csak fokozza ennek a terápiának a hatását. Hogy 
valami nincs rendben nálam, az bizonyos. Ahelyett, 
hogy három hónap múltán visszaérve Tahitiba, bol-
dogan otthagytam volna Bricsesz kapitány rabszol-
gahajóját, ismét leszerződtem hozzá, ez alkalommal 
a szokásos szelíd rábeszélés nélkül.

Így indultam el, most már önszántamból, Bricsesz-
szel, és azontúl a legnagyobb egyetértésben éltünk a 
rabszolgahajón, és barátságunk az idők folyamán csak 
kimélyült, sőt talán még ma is fennállna, ha működé-
sének és fiatalságának teljében nem ragadja el őt kö-
rünkből a kiszámíthatatlan végzet, egy idült alkohol-
mérgezés tünetei között.

Pipaccsal csak később kerültünk össze. A ceyloni nagy 
karanténban találkoztunk először. Én ápolt voltam, 
ő sírásó. Akkoriban Rongy Aurél flottáján működtem 
mint fregattkapitány. Rongy marsall flottájához nyolc 
egység tartozott! Minden egység egy bennszülött 
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kenuból állt. Rongy Aurél szorgalmas és tekintélyes 
rabló volt a Déli-tengeren, és beteglopásra specializálta 
magát. Ragállyal kereskedett. A bennszülöttek nem 
félnek a haláltól, s a legnagyobb szégyennek tartják, 
ha valamelyik családtagot a leprások szigetén tartják 
fogva. Rongy kapitány tehát, megfelelő honorárium 
fejében, a Gombház-szigetről leprásokat lopott, és 
flottájával hazavitte őket.

Amikor egy cirkáló váratlanul elfogott bennün-
ket, flottánk éppen egy teljes tonna ragályt fuvaro-
zott. Elsősorban tehát valamennyien karanténba ke-
rültünk, ügyünk tárgyalása előtt. Itt természetesen 
nyomban tífuszt kaptam. Amikor meggyógyultam, 
egy lenyelt szappandarab segítségével olyasféle ragá-
lyt produkáltam, amitől az embernek látszólag sem-
mi baja sincs, de állandóan habzik a szája, és nem tud 
dolgozni. Háromszor estem vissza ebbe a betegségbe, 
mindig közvetlenül az elbocsátás előtt.

A karantén mégiscsak jobb tartózkodási hely, mint 
a börtön. Lassacskán megszokták, hogy ott vagyok, és 
beosztottak gyékényhordáshoz. Finnyás ember csak 
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nehezen szánná magát erre. A kimúlt betegeket ugyan-
is gyékényükbe csavarva viszik a temetőbe, a karantén 
mögé. Az én hivatalom abból állt, hogy a gyékényből 
kigurítottam a halottat, és az összegyűjtött derékal-
jakat a mosodába vittem. Részletekre nem térek ki. 
Talán elég, ha megemlítem, hogy itt már sok ember 
megőrült attól, amit látott… Pipacs, a sírásó, viszont 
kilencvenhat kilót nyomott, és miután a markába 
köpött, dalolva nyomta ásóját a földbe. Képzelhetik, 
hogy karanténnak nem éppen fürdőhely céljaira al-
kalmas szigetet választanak ki. Átlagos negyven fok 
volt itt a meleg, de sokszor napokig állt ötven felett. 
Egy karanténban!

De ezt talán ne részletezzük.
Csak annyit, hogy Pipacs alacsony, de igen vastag 

ember volt. Vastag, de nem kövér. Nagy csípője, széles 
nyaka, oszlopos combjai, előreugró gorillaállkapcsa 
csupa erőt, stabilitást és nyugalmat sugárzott. Kevésbé 
tette előkelővé a megjelenését, hogy két lábfejét egy-
mástól legyezőszerűen távol tartotta. Ő volt ugyanis 
a világ legcsámpásabb embere. Felső teste inga mód-
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jára lengett járás közben a derekán, és szokott mozdu-
lata volt, hogy zsebre dugott két kezével időnként fel-
felé rántotta a nadrágját. Ez nála jókedv jele volt, mert 
nyomban utána egy halk indulót komponált, amit ösz-
szevont szemöldökkel, halkan dalolt, és szöveget is írt 
hozzá. Amikor először láttam a temetőben, fütyörész-
ve, fél kezét zsebre dugva locsolta a virágokat, olykor 
nyájas pillantást vetve a füvön elrendezett, türelmesen 
várakozó harminc-negyven halottra; kis, fekete mat-
rózsapkája mellé néhány szál mimózát tűzött, és egyet 
rántva a nadrágján, halk gégehangon, ütemesen dú-
dolta:

Fel hát, fel hát, ti kedves tetemek, 
Jön a Pipacs bácsi, és szépen eltemet,
Trallala, trallala, csak ne féljetek.

Ásta a sírt, és már századszor ismételte az utolsó 
sort, hogy „trallala, trallala, csak ne féljetek”. Akkor 
vett észre, amikor egészen hozzáléptem. Összeráncolt 
homlokkal nézett rám.
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– Na, csak feküdjön szépen vissza, mindjárt meglesz 
a sírja. Látja, a többi nem mászkál. 

Szeretem a tréfás embereket.
– A gyékényekért küldtek – feleltem. – Nevem Robin. 

Két hónapja vagyok itt. 
– Mindegy. Már nem tart soká.
– Nem akarom feltartani – mondtam –, mert már 

sürgősen tennie kell valamit, ebben a melegben, ennyi 
halott között…

– Igaza van. Jöjjön pálinkát inni. Az a legjobb ellene.
Zsebre dugta a kezét, megrántotta a nadrágját, és 

imbolygó járásával megindult előttem. 
– Hová megyünk?
Erről nyomban eldúdolta egy harci indulóját.

Hová megyünk, hová megyünk?
Fel hát most, cimborák!
Hová megyünk, hová megyünk?
Iszunk, trallallala…




