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Szász Imre fordítása

A titkok mestere

A faluban mindenki panaszkodott. A nők metsző, ideges hangon tereferéltek. A férfiak komoran, kétkedő arckifejezéssel meredtek maguk elé. Még a kutyák is bizonytalanul ténferegtek szerteszéjjel, mert megriasztotta őket a táborban terjengő bizonytalanság, és készen álltak rá, hogy a zűrzavar első adandó jelére elmeneküljenek az erdőbe. Fullasztó bizalmatlanság terjengett a levegőben. Senki sem merte volna tűzbe tenni a kezét a szomszédjáért, és mindenki tisztában volt azzal, hogy őt magát is hasonló bizonytalansággal méregetik. Még a gyermekek is lehangoltak és komolyak voltak; a savanyú képű Daj Ját, akinek az egészet köszönhették, alaposan elpáholták: először Húnia, az anyja, utána pedig Baun, az apja, és most pityeregve, borús arccal szemlélte a világot a tengerparton felfordított nagy kenu alól.
A helyzetet csak fokozta, hogy Szkundó, a sámán éppen kegyvesztett volt, és ezért az ő varázsereje sem segíthetett megtalálni a gonosztevőt. Hát persze, hiszen egy hónappal ezelőtt remek déli szelet ígért, amivel az egész törzs felutazhat Tonkinba, az ajándékozás ünnepére, ahol Taku Jim szétosztogatja húsz év alatt összegyűjtött javait. Amikor eljött az utazás napja, lám, csípős északi szél fújt, és az első három kenu közül, amely végül el mert indulni, az egyiket elárasztották a hatalmas hullámok, a másik kettő pedig szilánkokra tört a sziklákon, és egy gyermek vízbe fulladt. Rossz zsákot nyitott ki – magyarázta a sámán –, tévedés volt. De az emberek nem hallgattak rá: a halból, húsból és prémből álló ajándékok egy ideje elmaradoztak az ajtaja elől, ő pedig mogorván gubbasztott odabent – legalábbis a falusiak úgy gondolták, hogy vezeklésképpen, magányosan koplal, pedig valójában kiadósakat evett jól felszerelt raktárából, és közben a csőcselék megbízhatatlanságán tűnődött.
Húnia takarói eltűntek. Remek takaróknak tartották őket, legfőképpen azért, mert bámulatosan vastagok és melegek voltak, és az asszony büszkeségét csak fokozta, hogy olyan olcsón jutott hozzájuk. A szomszéd faluban lakó Taj-Kvan bolond volt, amiért ilyen könnyen megszabadult tőlük. Igaz, az asszony nem tudta, hogy ezek egy meggyilkolt angol takarói voltak, akinek az eltűnése miatt az Egyesült Államok kuttere már egy ideje a part mentén cirkált, és gőzbárkái füstösen zihálva, morogva járták az apró öblöket. És mivel Húnia nem tudta, hogy Taj-Kvan azért szabadult meg tőlük ilyen sebtiben, mert nem szerette volna, ha saját törzse lepaktál az amerikai kormánnyal, ezért büszkesége nem csorbult egy jottányit sem. És mivel minden asszony őt irigyelte, büszkesége nem is csökkent, sőt egyre dagadt, míg a végén a falu határain túlra is eljutott a híre, és végigsodródott az alaszkai tengerparton, Dutch Harbortól egészen St. Mary's-ig. Totemét illendően megbecsülték, a nevét szájról szájra adták mindenhol, ahol férfiak halásztak vagy lakomáztak, mert ő volt az, akinek a takarói olyan bámulatosan vastagok és melegek. Nem is lehetett annál különösebb dolgot elképzelni, ami egyszer mégis csak bekövetkezett: a takarók eltűntek.
– Hiszen csak kiterítettem őket a napra, oda, a ház a falára – panaszolta Húnia vagy ezredszerre húgainak és nővéreinek, a törzs asszonyainak. – Hiszen csak kiterítettem őket, és hátat fordítottam nekik, mert Daj Ja, aki ellopja a tésztát, és felfalja a nyers lisztet, a fejével beszorult a vasfazékba, és felfordult vele, a lábai csak úgy kapálóztak az ég felé, mint a faágak a szélben. Nem tettem mást, csak kicibáltam a fazékból, és kétszer az ajtóhoz koccantottam a fejét, hogy jobban megértse, ilyet nem lehet csinálni; és ezt hallgassátok: mire visszanéztem, a takarók nem voltak sehol!
– Nem voltak sehol! – visszhangozta az asszonyok ámult suttogása.
– Hatalmas veszteség – tette hozzá az egyik. Mire egy másik: – Nem láttam még soha ilyen takarókat. – Egy harmadik így szólt: – Együtt sajnálkozunk veled óriási veszteséged miatt. – De a szíve mélyén valójában minden nő örült, hogy a hírhedt, örökké elégedetlenséget szító takaróknak lába kélt.
– Hiszen csak kiterítettem őket a napra – kezdett rá Húnia ezeregyedszerre is.
– Igen, igen – szólt közbe Baun fáradtan. – De a faluban senki sem hallott róla, hogy máshol látták volna. Ennélfogva világos, mint a nap, hogy valaki a saját törzsünkből, törvénytelenül tett szert ezekre a takarókra.
– Hogyan lehet ez, ó, Baun? – kiáltották a felháborodott asszonyok kórusban. – Ugyan, ki lenne az?
– Akkor viszont boszorkányság történt – folytatta Baun eltökélten, de közben azért félénk pillantásokat vetett a többiekre.
– Boszorkányság! – És az asszonyok hangja elfúlt a szörnyűséges szótól, és rettegve néztek egymásra.
– Úgy ám! – erősítette meg Húnia, akinek győzedelmes arckifejezése egy pillanatra elárulta alapvetően rosszindulatú természetét. – És hívó szót, erős karú evezősöket küldtünk Klok-No-Tonnak. Ami azt illeti, a délutáni dagállyal meg is kell érkeznie.
A kis csoportok azonnal feloszlottak, és félelem ereszkedett a falura. Minden csapás közül a boszorkányságot tartották a legrettenetesebbnek. A szövevényes, láthatatlan praktikákkal kizárólag a sámánok vehették fel a harcot, és a próba pillanatáig sem férfi, sem nő, sem gyermek nem tudhatta biztosan, vajon nem szállta-e meg a lelkét az ördög. És minden sámán közül a szomszéd faluban tevékenykedő Klok-No-Ton volt a legiszonytatóbb. Nem akadt senki, aki nála több gonosz szellemet talált volna, és senki sem gyötörte meg áldozatait olyan borzalmas kínzásokkal, mint ő. Egyszer megesett, hogy egy háromhónapos csecsemőben bukkant rá egy ördögre – aki rendkívül makacs ördögnek bizonyult, és csak úgy lehetett elűzni, hogy a csecsemőt egy hétig tövisbokorra fektették. Ezután a tengerbe hajították a testét, de a hullámok újra meg újra visszadobták a falu partjára, mintha távozni nem akaró rontás lenne, és addig nem is tűnt el, amíg ki nem küldtek két erős embert apály idején, akik aztán belefojtották a vízbe a gyermeket.
És Húnia ezért a Klok-No-Tonért küldetett. Akkor már Szkundó is jobb lett volna, saját kegyvesztett sámánjuk. Mert neki mindig kíméletesebb módszerei voltak, és azt híresztelték róla, hogy egyszer két ördögöt kergetett ki egy férfiből, aki később hét egészséges gyermeket nemzett. De Klok-No-Ton! A falusiaknak már a puszta gondolattól is borzalmas előérzetük támadt, és mindenki úgy érezte, vádló tekintetek merednek rá, és ő is gyanakvóan bámulta a többieket – minden egyes ember így volt ezzel, leszámítva Szímét. Szíme igazi csúfolódó természet volt, akiről jól tudták, hogy egyszer biztosan csúnya véget fog érni, bármilyen erényei is vannak.
– Hohó! Hohó! – kiáltotta kacagva. – Ördögök meg Klok-No-Ton! Akinél nincsen nagyobb ördög ezen a vidéken!
– Ostoba! Hiszen már úton van felénk, boszorkánysággal és varázslatokkal felövezve; vigyázz hát a nyelvedre, máskülönben rossz véget érsz, és megszámláltatnak a napjaid ezen a földön!
Így szólt La-la, akit más néven úgy is neveztek, hogy Csaló, és Szíme gúnyosan nevetett rajta.
– Szíme vagyok, és nem félek a sötétségtől, nem félek a félelemtől. Erős vagyok, akárcsak az apám énelőttem, és tiszta a fejem. Sem te, sem én nem láttuk még saját szemünkkel a láthatatlan, gonosz erőket…
– De Szkundó látta – felelte rá La-la. – És Klok-No-Ton is. Ezt jól tudjuk.
– Honnan tudhatnád, ostoba apa gyermeke? – mennydörögte Szíme, aki vérbő természetű ember volt, és most egészen vastag nyakáig elvörösödött.
– Abból, amit ők mondanak, tudhatom.
Szíme felhorkantott:
– A sámán is csak ember! Hát nem beszélhet ostobaságokat, még ha szépeket is mond? Bah! Bah! És még egyszer bah! Ennyit a sámánjaidról meg az ördögeikről! Meg ezt és ezt!
És Szíme jobbra-balra csettintgetve áttört a bámészkodók között, akik egymást taposva, rettegve nyitottak előtte utat.
– Jó halász és erős vadász, de gonosz ember – mondta egyikük.
– Mégis milyen jól megy a sora – töprengett egy másik.
– Hát légy te is gonosz, és majd jól megy a sorod! – vetette hátra Szíme a válla felett. – És ha mindannyian gonoszak vagyunk, nem lesz szükségünk sámánokra. Bah! Ti pisilős kisgyermekek!
És amíg a délutáni dagállyal meg nem érkezett Klok-No-Ton, Szíme kihívó kacagása egyáltalán nem csitult, sőt akkor sem tartóztatta magát a viccelődéstől, amikor a sámán lába már a part homokját tapodta. Klok-No-Ton savanyú pillantással végigmérte, majd köszönés nélkül áttört közöttük, és egyenesen Szkundó házához sietett.
Abból, ami Szkundóval való találkozása során elhangzott, a törzs tagjai mit sem hallottak, mert tisztes távolságban ácsorogva, sugdolózva kivárták, míg a titkok két mestere egymással beszélget.
– Üdvözlet néked, ó, Szkundó! – mordult fel Klok-No-Ton, akit láthatóan megzavart ez a fogadtatás.
Óriás termetű férfiú volt, szinte árnyékba borította az apró Szkundót, akinek vékonyka hangja távoli, halk tücsökciripelésnek tűnt, mire eljutott a másik sámán füléhez.
– Üdvözlet néked, Klok-No-Ton! – válaszolta illendően. – Eljöveteleddel megszépíted a napunkat.
– Nekem mégis úgy tűnik… – kezdte Klok-No-Ton habozva.
– Egen, egen – szakította félbe az aprócska sámán –, úgy tűnik, nehéz idők járnak rám, máskülönben nem kellene hálálkodnom neked, amiért elvégzed helyettem a munkámat.
– Elszomorítasz, Szkundó barátom…
– Ó, dehogy, Klok-No-Ton, részemről az öröm!
– De megkapod tőlem a felét annak, amit fizetségül adnak nekem.
– Nem úgy van az, jóságos Klok-No-Ton – motyogta Szkundó, és elutasítóan intett. – Én vagyok a te rabszolgád, és nincsen más vágyam, mint barátoddá lenni.
– És én…
– És te most az én barátom leszel.
– Ha már itt tartunk: ennek a Húnia nevű asszonynak a takaróival valami gonoszság történt?
A nagydarab sámán ezzel meglehetősen otrombán és bizonytalanul hozzá is fogott a feladatához, és Szkundó arcán halovány, szürke mosoly derengett fel, mert jól ismerte az embereket, és neki mindenki olyan egyszerűnek tűnt.
– Mindig is erős volt a medicinád – mondta. – Kétség nem fér hozzá, hogy nagyon hamar felismered azt, aki rosszat tett.
– Úgy bizony, hamar felismerem azt, aki rosszat tett. – Klok-No-Ton ismét habozott.
– Hallottál valahonnan pletykákat? – kérdezte.
Szkundó a fejét csóválta.
– Ezt nézzed! Hát nem kiváló ajándék?
Megmutatta fóka- és rozmárbőrből készült lábbelijét, amit látogatója titkolt érdeklődéssel vett szemügyre.
– Kemény alkudozás során szereztem. Klok-No-Ton figyelmesen bólintott.
– Attól az embertől kaptam, akinek a neve La-la. Figyelemre méltó férfi, és gyakran gondolkodtam, hogy…
– Igen? – vágott közbe Klok-No-Ton türelmetlenül.
– Gyakran gondolkodtam – fejezte be a mondatot Szkundó egyre halkuló hangon.
– Szép napunk van, és a medicinád erős, Klok-No-Ton.
A másiknak felderült az arca.
– Nagy ember vagy, Szkundó, sámánok sámánja. Most megyek. Mindig emlékezni fogok rád. És az, kinek neve La-la, figyelemre méltó férfi, mint azt te is mondtad.
Szkundó mosolya még haloványabb, még szürkébb lett, aztán becsukta az ajtót távozó vendége mögött, és kétszer is elreteszelte.
Szíme éppen a kenuját javította, amikor Klok-No-Ton lesétált a partra, de csak annyi ideig hagyta abba a munkát, míg feltűnően megtöltötte és a keze ügyébe helyezte a puskáját.
A sámán figyelmét mindez természetesen nem kerülte el, és így kiáltott:
– Mindenki jöjjön ide, erre a helyre! Így kívánja Klok-No-Ton, ördögök vadásza és pusztítója!
Eredetileg Húnia házában akarta összehívni őket, de fontos volt, hogy mindenki megjelenjen, ráadásul erősen kételkedett Szíme engedelmességében, és nem akart bajt. Amennyire azt meg tudta ítélni, Szíme jó ember volt, sőt olyasféle, aki sok gondot tud okozni egy sámánnak.
– Hozzátok elém azt a Húnia nevű asszonyt! – parancsolta Klok-No-Ton, és bősz pillantással végigmérte a köré gyűlt helybélieket, akiknek ettől mind végigborsódzott a hátuk. Húnia lehajtott fejjel előóvakodott, és kerülte a sámán tekintetét.
– Hol vannak a takaróid?
– Kiakasztottam őket a napra, és higgyél nekem, már nincsenek ott! – nyüszítette a nő.
– Igen?
– Az egész Daj Ja miatt van.
– Igen?
– Nagyon megvertem, és újra meg fogom verni, mert csupa bajt zúdított ránk, szegény emberekre.
– A takarók! – ordította Klok-No-Ton durván, mert azonnal látta, hogy a nő le akarja alkudni az árat. – A takarók, asszony! Mindenki tudja, hogy gazdagok vagytok!
– De kiakasztottam őket a napra – szipogta a nő –, és most szegény emberek vagyunk, nincsen nekünk semmink.
Klok-No-Ton hirtelen megmerevedett, arca szörnyűségesen eltorzult, és Húnia hátrahőkölt előle. De a kifordult szemű, eltátott szájú sámán olyan fürgén vetette magát előre, hogy a nő felbukott, és kegyelemért könyörögve fetrengett előtte a porban. Klok-No-Ton szétcsapta a karját, vadul csépelte a levegőt, minden porcikája megfeszült a fájdalomtól. Úgy tűnt, rohama van. Ajkáról fehér hab fröcsögött, teste görcsösen remegett. A nők vonyító énekbe kezdtek, és közben vadul hintáztak előre meg hátra, és Szímét leszámítva még a férfiakon is úrrá lett az izgalom. Ő a kenu tetején kuporgott, és gúnyosan nézte a többieket; de ősei vérét azért ő sem tagadhatta meg, és a legszentebb esküvésekkel fogadkozott magában, hogy igenis van értelme a bátorságának. Klok-No-Ton szörnyűséges látványt nyújtott. Ledobta magáról a takarót, letépte a ruháit, míg végül a derekára kötött, saskarmokból készült láncot leszámítva teljesen csupaszon ugrált közöttük. Sikoltozott és ordított, hosszú, fekete haja úgy repdesett körülötte, mintha az éjszaka gyűlt volna tócsába a feje fölött, és szédítő bakugrásokkal táncolt végig a kör szélén. Tébolyult révületében azért fel lehetett fedezni valami egyszerű ritmust, és amikor már mindenki a hatása alá került, s ütemre rázták vele együtt a testüket, egyszer csak széttárt karokkal, hosszú, karomszerű ujját kinyújtva felpattant. A tömegből halk nyöszörgés szakadt fel, mintha a holtak nyögdécseltek volna, és az emberek reszkető lábakkal kucorodtak össze, amikor az a borzalmas ujj lassan elhaladt előttük. Mert halál járt vele, és élet maradt a nyomában; akiken nem pihent meg, élénk kíváncsisággal figyelték, merre tart. Végül az a vészjósló ujj mennydörgő kiáltás kíséretében megpihent La-lán. Ő úgy remegett, mint a nyárfalevél – máris látta magát holtan, javait széthordva, asszonyát a bátyja feleségeként. Megpróbált megszólalni, hogy tagadja a vádat, de nyelve csak nem akart megmoccanni, torka kiszáradt, mintha elviselhetetlen szomjúság perzselné. Klok-No-Ton úgy festett, mint aki most, munkáját bevégezve azonnal elájul; de egyelőre lehunyt szemmel várta, mikor csap fel az a vérszomjas ordítás, amit ezerszer hallott már, ami még le sem cseng, és a törzs tagjai máris farkasokként vetik rá magukat a remegő áldozatra. De először csak csend volt, amit kicsivel később halk kuncogás tört meg valahonnan, és egyre terjedt és terjedt, míg a végén az eget verdeste a nevetés.
– Miért? – kiáltotta Klok-No-Ton.
– Nem! Nem! – kacagtak az emberek. – A medicinád nem jó, ó, Klok-No-Ton!
– Tudja ezt mindenki – dadogta La-la. – Mert nyolc hosszú hónapig hajóztam a fókavadászokkal, és ezen a napon értem haza, de Húnia takarói még előtte eltűntek!
– Így igaz! – kiáltották a többiek egyhangúan. – Húnai takarói még azelőtt eltűntek, hogy ő hazajött!
– És nem fizetek neked a varázslatodért, ami semmit sem ért! – jelentette ki Húnia, aki ismét talpra ugrott, és megpróbálta elkerülni, hogy nevetségessé váljon.
De Klok-No-Ton csak Szkundó arcát látta maga előtt, szürke, halovány mosolyát, és nem hallott mást, csupán azt az erőtlen tücsökciripelést: „Attól az embertől kaptam, akinek a neve La-la, és gyakran gondolkodtam… Szép napunk van, és a medicinád erős.”
Elrohant Húnia mellett, és a kör ösztönösen szétnyílt előtte. A kenu tetején kuporgó Szime gúnyosan kacagott, az asszonyok az arcába nevettek, a háta mögött egyre hangosabbá vált a csúfos röhögés, de nem törődött vele, csak eltökélten kaptatott Szkundó háza felé. Dörömbölt az ajtón, öklével verte a deszkát, és alávaló szitkokat ordított. Nem kapott választ; lélegzetvétele szüneteiben mindössze annyit hallott, hogy az öreg sámán hátborzongató éneke még hangosabbá vált. Klok-No-Ton úgy őrjöngött, akár egy tébolyult, de amikor egy nagy kődarabbal megpróbálta betörni az ajtót, a nők és a férfiak sorai közt halk motyogás támadt. És ő, Klok-No-Ton, akkor tudta, hogy elveszítette erejét és tekintélyét az idegen emberek előtt. Az egyik férfi lehajolt, és felkapott egy követ a földről; példáját követte egy másik is, és Klok-No-Ton megremegett a félelemtől.
– Nem bánthatod Szkundót, aki a mi mesterünk! – sikoltotta egy nő.
– Jobb lesz, ha visszatérsz a faludba – tanácsolta egy férfi gonosz mosollyal. Klok-No-Ton sarkon fordult, és az emberek között lement a tengerpartra, miközben szívét keservesen mardosta a harag, és nagyon jól tudta, milyen védtelen a háta. De nem hajítottak utána követ. A gyermekek gúnyosan vigyorogva nyüzsögtek körülötte, a levegő harsogott a csúfos kacagástól, de nem történt más. Mégsem nyugodott meg addig, amíg kenuja messzire nem járt a parttól. Akkor felállt, és megátkozta a falut meg annak minden lakóját, különös tekintettel Szkundóra, aki így gúnyt űzött belőle.
A parton eközben mindenki Szkundó nevét harsogta, a falu apraja-nagyja összegyűlt az ajtaja előtt, és a bábeli hangzavarban addig kérlelték és könyörögtek neki, míg ki nem lépett az ajtón, és fel nem emelte a kezét.
– Mivel a gyermekeim vagytok, most ajándék nélkül is megbocsátok nektek – mondta. – De soha többé! Ez az utolsó alkalom, hogy büntetés nélkül elnézem az ostobaságotokat. Azt, amit annyira tudni akartok, én már régóta tudom. Ma éjjel, amikor a hold lebukik a világ alá, hogy megnézze a halottak birodalmát, minden ember legyen ott Húnia háza előtt, a sötétben! Akkor majd előáll a gonosztevő, és megkapja jutalmát a tettéért. Beszéltem.
– Halál lesz a büntetése! – rikácsolta Baun. – Azért, amiért ilyen bajt és szégyent hozott ránk!
– Úgy legyen! – felelte rá Szkundó, és becsukta az ajtót.
– Most pedig minden világos és érthető lesz, hogy ismét boldogság legyen a falunkon – szónokolta La-la fensőségesen.
– Szkundó, a kis ember miatt? – horkant fel gúnyosan Szíme.
– Szkundó, a kis ember varázslata miatt – helyesbített La-la.
– Az ostobaság gyermekei vagytok ti! – Szíme a combját csapkodta. – Nem tudom megérteni, hogyan képesek felnőtt asszonyok és erős férfiak térdre hullani a porban mindenféle álombéli dolgok és csodálatos mesék előtt.
– Sokfelé jártam – felelte La-la. – Hajóztam a mélységes tengereken, és láttam mindenféle jeleket meg csodákat, és tudom, hogy ezek a dolgok vannak. Én vagyok La-la…
– A Csaló…
– Neveznek így is, de a Messze Utazó jobb név lenne nekem.
– Én nem vagyok olyan nagy utazó… – kezdte Szíme.
– Akkor tartsd a szádat! – szólt közbe Baun, és haragban váltak el egymástól. Amikor a hold utolsó ezüstös sugara is eltűnt az égről, Szkundó lejött a Húnia háza előtt összeverődött tömeghez. Fürge, óvatos léptekkel közeledett, és azok, akik szemügyre vették Húnia olaj lámpásának fényében, látták, hogy üres kézzel érkezett. Nem volt nála a szokásos sámánfelszerelés, sem a csörgő, sem az álarc; csupán egy hatalmas, álmos hollót szorongatott a kezében.
– Van elég fa a tűzhöz, hogy mindannyian láthassunk, amikor bevégeztem a dolgomat? – kérdezte parancsolóan.
– Van – felelte Baun. – Van fa bőven.
– Akkor figyeljetek rám, mert nem beszélek sokat! Elhoztam magammal Jelcset, a hollót, a titkok tudóját, a látnokot. Fekete tollazatába burkolva elhelyezem őt Húnia fekete kondérjában, a ház legfeketébb sarkában. Az olajlámpás lángját elfújjuk, és mindenki itt marad a sötétségben. Az egész nagyon egyszerű. Egyesével bementek a házba, kezeteket bedugjátok a kondérba, vártok egy lélegzetvételnyi ideig, aztán kijöttök. Tudjátok meg, Jelcs fel fog rikoltani, amikor a gonosztevő keze megérinti. Vagy ki tudja – de talál rá módot, hogy tanújelét adja bölcsességének. Készen álltok?
– Készen állunk – felelte a sokhangú kórus.
– Akkor én most hangosan kiáltom a neveket, és ti vártok, míg nem szólítalak benneteket.
La-la volt az első, akit szólított, és ő habozás nélkül bement a házba. Mindenki a fülét hegyezte, és a mélységes csendben hallották a léptei alatt nyikorduló padlódeszkákat. De nem történt más. Jeles nem kiáltott, nem adott jelet. Baun volt a következő, hiszen akár ő is ellophatta a takarókat, hogy szégyenbe hozza a szomszédait. Őt Húnia követte, utána pedig jött a többi asszony és gyermek, de mindannyian eredménytelenül.
– Szíme! – kiáltotta Szkundó.
– Szíme! – ismételte. Szíme meg sem moccant.
– Talán félsz a sötéttől? – förmedt rá bőszen La-la, hiszen neki már bebizonyosodott ártatlansága.
Szíme kuncogott.
– Csak nevetek az egészen, mert ez nagy bolondság. De most bemegyek. Nem azért, mert hiszek a csodákban, hanem mert bebizonyítom neked, hogy nem félek.
És ezzel büszkén belépett az ajtón, és amikor kijött, még mindig gúnyosan mosolygott.
– Egy napon nagy-nagy hirtelenséggel fogsz meghalni – súgta oda neki a jogosan felháborodott La-la.
– Nem kétlem – felelte könnyedén a csúfolódó férfi. – Mert közülünk kevesen halnak meg ágyban; csak a sámánok meg a mély tengereket járók.
Amikor a falusiak fele biztonságban átvészelte a próbatételt, a felgyülemlő feszültség kezdett elviselhetetlenné válni. Mire az emberek kétharmada is végzett, egy fiatalasszony, aki bármikor megszülhetett, egyszerűen összetört, és ideges sikoltozásba fúló nevetésben tört ki.
Végül eljött az ideje, hogy az utolsónak maradt falusiak is belépjenek az ajtón, de még mindig nem történt semmi. És a leges-legutolsó volt Daj Ja. Csak ő lehetett a tolvaj. Húnia panaszáradatot zúdított az égbolt csillagaira, a többiek pedig elhúzódtak a szerencsétlen legénytől. Daj Ja félholt volt a félelemtől, és amikor támolyogva elért a küszöbre, a lába felmondta a szolgálatot. Szkundó belökte a házba, majd becsukta mögötte az ajtót. Hosszú ideig vártak, és a csendet csak a fiú zokogása törte meg. Aztán nagyon lassan megreccsentek a padlódeszkák, ahogy a fiú elaraszolt a távoli sarokba; ott megállt, majd megindult visszafelé. Kinyitotta az ajtót, és kilépett a házból. Nem történt semmi, pedig ő volt az utolsó.
– Gyújtsátok meg a tüzet! – parancsolta Szkundó.
Fellobbantak a fényes lángok, és megvilágították a falusiakat, akiknek az arcán az enyhülő félelem helyét kezdte átvenni a felgyülemlő kétség.
– Bizonyára nem működött – suttogta Húnia jól hallhatóan.
– Úgy, úgy – felelte Baun önelégülten. – Szkundó megöregedett, nekünk meg szükségünk lenne egy új sámánra.
– Hol marad hát Jeles bölcsessége? – nyihogta Szíme La-la fülébe. La-la zavartan végigsimított a homlokán, de nem szólt semmit.
Szíme pökhendien kidüllesztette a mellkasát, és peckesen az öreg sámánhoz sétált.
– Hohó! Hohó! Mondtam én, hogy nincsen semmi értelme!
– Úgy tűnik, úgy tűnik – motyogta Szkundó elhalóan. – És ezt bizonyára különösnek tartják azok, akik nem járatosak a titkok világában.
– Mint például te? – érdeklődött Szíme pimaszul.
– Éppenséggel meglehet… – Szkundó most már alig hallhatóan suttogott, szeme lassan, nagyon lassan lecsukódott, míg végül semmi sem látszott a szeméből. – Vagyis kénytelen vagyok újabb próbához folyamodni. Minden férfi, asszony, gyermek emelje fel a kezét a feje fölé – most azonnal!
A parancs mindenkit olyan váratlanul ért, és olyan ellentmondást nem tűrően csattant, hogy habozás nélkül engedelmeskedtek neki. Minden kéz a levegőbe emelkedett.
– Most pedig nézzétek meg a szomszéd tenyerét, és ne hagyjatok ki egyet sem – parancsolta Szkundó –, nehogy… – De hangos kacagás fojtotta belé a szót; igaz, a lárma fokozatosan kezdett átcsapni a harag morajába. Minden szempár Szímére szegeződött. Ő volt az egyetlen, akinek nem borította a kezét a Húnia kondérját belepő fekete mocsok.
Kődarab süvített végig a levegőn, és állon találta a férfit.
– Hazugság! – kiáltotta Szíme. – Hazugság! Nem tudok semmit Húnia takaróiról! A második kődarab felhasította a szemöldökét, a harmadik alig kerülte el a fejét; hangos, vérszomjas üvöltés harsant körülötte, és a falusiak egyre-másra hajoltak le újabb lövedékekért. Szíme megtántorodott, és térde rogyott.
– Tréfa volt! Csak tréfa! – sikoltotta. – Csak tréfából vittem el a takarókat!
– Hová rejtetted? – Szkundó metsző hangja késként hasított át a lármán.
– A házamba, a nagy csomag bőr közé, amelyik ott lóg a gerendán! – jött a válasz. – De mondom én, tréfa volt, csak…
Szkundó biccentett, és az eget elhomályosították a zúgó kődarabok. Szíme felesége a térdére hajtotta a fejét, és csendesen zokogott; de kisfia sikítozva és kacagva együtt dobálta a követ a többiekkel.
Aztán felbukkant Húnia, féltett takarói alatt roskadozva. Szkundó megállította.
– Szegény emberek vagyunk, kevés az, ami nekünk van – nyüszítette az asszony.
– Ne légy hozzánk kegyetlen, ó, Szkundó!
Az emberek keze megállt az összehordott kőhalom felett, és felpillantottak.
– Ugyan, nem olyan fából faragtak engem, jó Húnia – felelte Szkundó, és a takarókért nyúlt. – Nem kérek én sokat… mindössze ezeket viszem magammal fizetségként.
– Hát bölcs vagyok én, gyermekeim? – csattant a következő pillanatban a hangja.
– Úgy bizony, bölcs vagy, ó Szkundó! – harsogták a falusiak egy emberként.
És ezzel a sámán eltűnt a sötétben; a takarókat a hátára terítette, kezében pedig Jelcs bólogatott álmosan.

