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Emlék a pleocén-korból

Először is szeretném kijelenteni, hogy elhatárolom magam a fickótól. Nem vállalok felelősséget a meséiért. Saját tisztességem megőrzése érdekében szükség van erre az előzetes állásfoglalásra. A magam szerény módján szert tettem egy bizonyos pozícióra, feleségem van, és nem kockáztathatom a közösség jó hírét, mely jóváhagyásával tisztelte meg létemet. Már csak utódaink érdekében sem tehetek meggondolatlanul ilyet. Tehát, ismétlem, elhatárolom magam ettől a Nimród-nagy vadásztól, ettől a jelentéktelen, kék szemű, szeplős képű Thomas Stevenstől.
Miután tisztességet tettem önmagam és mások hite előtt, most már megengedhetem magamnak, hogy nagylelkű legyek. Nem fogom megkérdőjelezni Thomas Stevens történeteit, és a továbbiakban nem mondok felettük ítéletet. És ha megkérdezik, miért, csak annyit válaszolhatok: mert nem tudok ítélkezni. Sokat töprengem a dolog felett, latolgattam, mérlegeltem, de bizony soha kétszer nem jutottam ugyanarra a végeredményre. Mert Thomas Stevens remekebb ember, mint én. Ha igazat mondott, hát jól van; ha hazudott, hát úgy is jól van. Mert ki bizonyíthatná be? Így aztán nem törődöm többet a kérdéssel, ám azok, akik elszántabbak nálam, megkereshetik Thomas Stevenst, és szemtől szembe megvitathatják vele az esetet, amit hamarosan elmesélek. És hogy hol találhatják meg? Nagyon egyszerű: bárhol az északi 53. szélességi fok és az Északi-sark között egyrészt, másrészt valószínűleg a Szibéria keleti partja és Labrador között húzódó vadászmezőn. Merthogy ott van valahol, ezen a jól behatárolt területen, arra egy olyan tiszteletreméltó ember szavát teszem, aki az egyenes beszéd és a helyes élet híve.
Vagy ezer mérföldnyire voltam minden lakott területtől, amikor Thomas Stevens, aki oly könnyedén bánt az igazsággal, először besétált a táboromba – és jó okom volt rá, hogy ezt az alkalmat megjegyezzem. Gyötrelmesen hosszú hónapok óta nem láttam emberi arcot, így legszívesebben a nyakába borultam és megöleltem volna (pedig semmiképp sem vagyok egy közvetlen ember); ám számára ez a találkozás a világ legtermészetesebb dolgának tűnt. Kényelmesen besétált a táboromba, váltottunk pár szót, odébb tolta a hótalpaimat meg néhány kutyát, és kényelembe helyezte magát a tűz mellett. Azt mondta, csak egy csipetnyi szódát jött kölcsönkérni, na meg, gondolta, megnézi, van-e valami jobbféle dohányom. Egy régi pipát húzott elő, lelkiismeretes alapossággal megtömte, majd anélkül, hogy engedélyt kért volna rá, a dohányzacskóm tartalmának felét a sajátjába öntötte át. Hát, elég jó dohány volt. Elégedetten sóhajtott, és szó szerint habzsolta a parázsló pipa füstjét, hogy az én dohányos szívem csak úgy repesett a láttán.
Vadász? Prémvadász? Aranyásó? Ő csak vállat vont. Nem, csak egy csavargó. A Great Slave felől érkezett, és a Yukon vidékére akart eljutni. A koshimi tiszttartó mesélt a Klondike-i felfedezésekről, ő gondolta, vet rájuk egy pillantást. Feltűnt, hogy régiesen Rénszarvas-folyónak nevezte a Klondike-ot: ezt a kifejezést a veteránok használták előszeretettel, hogy ezzel is megkülönböztessék magukat az újoncoktól. Ő azonban olyan természetes naivsággal mondta, hogy semmi bántó nem volt benne, így megbocsátottam neki. Arra is gondolt – mondta –, hogy mielőtt nekivág a Yukonnak, tesz egy kis kitérőt a Good Hope kereskedelmi állomás felé.
A Good Hope messze északon van, jóval a Sarkkörön túl, amerre kevesen járnak; és amikor az éjszaka közepén a semmiből egyszer csak betoppan egy toprongyos alak, a tüzünkhöz telepszik, és egy „kis kitérő"-ről beszél, ideje, hogy magunkhoz térjünk és felébredjünk. Körülnéztem, láttam a sátrat, benne a szőrmével letakart hálóhelyet, az ennivalós zsákot, a fényképezőgépemet, a kutyák fényben kavargó fagyos leheletét, és az égbolton délről keletre és északról nyugatra átívelő északi fény villózását. Megborzongtam. Van valami az északi vidék éjszakáiban, ami olyan hatással van az emberre, mint a mocsárláz. Megragad, és leterít, mielőtt észbe kaphatnánk.
Majd a lefelé fordított hótalpakra pillantottam, amik úgy hevertek ott keresztbe téve, ahogyan ő odahajította. Majd a dohányzacskómra tévedt a tekintetem. Annak a jó dohánynak majdnem a fele odalett. Ez mindent helyre tett. Mégsem a képzeletem űzött velem tréfát.
Beleőrült a szenvedésbe, gondoltam, és meredten bámultam a fickót. Egy ámokfutó, aki eltévedt, és most elveszett lélekként kóborol a végtelen földeken. Legyen kedve szerint, hátha akkor rendbejönnek összekuszálódott idegei. Ki tudja? Talán egy baráti hang elég ahhoz, hogy összeszedje magát.
Így rávettem, hogy tovább beszéljen, és hamarosan álmélkodva hallgattam, amit a vadászatról mesélt. Vadászott szibériai farkasra Alaszka nyugati részén, zergére a Sziklás-hegységben. Azt állította, hogy ismeri a helyet, ahol az utolsó bölények élnek, űzött karibut, amikor azok több százezres csapatban vágtattak, és aludt a Nagy Pusztaságban télen, amikor pézsmatulok nyomában járt.
Így inkább megváltoztattam a véleményemet – ez volt az első módosítás, de közel sem az utolsó –, és az igazság élő szobrának kezdtem látni. Nem tudom, mi vett rá, de elmeséltem neki egy történetet, amit egy olyan embertől hallottam, aki túl sokáig élt a vadonban ahhoz, hogy megmaradjon a józan esze. A történet a Szent Éliás hegyén élő nagy medvéről szólt, ami a meredek szirteken él, és soha nem mászik le a szelídebb lejtőkre. Isten pedig olyannyira a hegyi életre teremtette ezt az állatot, hogy az egyik lába jóval rövidebb, mint a másik. Ha ésszerűen szemléljük a dolgokat, ez felettébb kényelmes. Így aztán végig a saját nevemben mondtam el a történetet, én voltam, aki vadászott e ritka teremtményre, leírtam a környéket, ahol él, meglehetősen élethűen, a szükséges körítéssel persze, és vártam, hogy a fickó kellőképpen elámuljon a mesémtől.
Ám ő nem ezt tette. Ha kétségbe vonta volna szavaimat, megbocsátottam volna neki. Ha vitatta volna a vadászat veszélyes voltát egy olyan állat esetében, ami még megfordulni is képtelen, megráztam volna a kezét, amiért igazi sportember. De ő nem ezt tette. Szippantott a pipájából, rám nézett, majd ismét szippantott; miután megadta a dohányomnak az őt illető tiszteletet, egyik lábát a térdemre tette, és felszólított, hogy nézzem meg jól a lábbelijét. Eszkimó mintával díszített darab volt, inakkal összeöltve, minden gyöngy vagy egyéb cicomaság híján. De a bőr, amiből készült, egészen különleges volt. Vagy fél hüvelyk vastag, és leginkább rozmárbőrre emlékeztetett, ám soha rozmár nem hordott még ilyen csodálatos bundát. Az oldalán és a bokájánál, ahol állandóan az aljnövényzet és a hó érte, a szőr szinte teljesen kikopott már, de a felső és a védettebb hátsó részeken durva volt, koszosfekete és nagyon vastag. Nagy nehezen kettéválasztottam, hogy az északi állatokra jellemző finomabb alsó szőrzetet is megszemléljem, de annak nyoma sem volt. Ezt ellensúlyozta a bunda hosszúsága. Azok a csimbókok, melyek túlélték a megpróbáltatásokat, hét-nyolc hüvelyk hosszúak voltak.
A fickó arcába bámultam, ő pedig ismét a földre helyezte a talpát.
– Volt ilyen bőre a Szent Éliás-hegyi medvének? – kérdezte.
Megráztam a fejem.
– És más szárazföldi vagy vízi állatnak sem – válaszoltam őszintén. A szőrme vastagsága és hosszúsága teljesen összezavart.
– Ez – mondta, és semmi nagyzolás nem volt a hangjában – mamutszőr.
– Lehetetlen! – kiáltottam, mert nem tudtam visszafojtani a hitetlenkedésemet. – A mamut, drága uram, réges-régen kihalt. Csak a kövületekből és azokból a fagyott testekből tudjuk, hogy létezett, melyeket a szibériai nap olvasztott ki egy gleccser jegéből. Nyilvánvaló, hogy élő példánya nincsen. A kutatók…
– Kutatók? Ugyan! – tört ki türelmetlenül. – Nyámnyila fickók! Ne is emlegesse őket! Mesélje inkább el, hogy mit tud a mamutokról!
Egy közelgő történet szaga érződött a levegőben, ezért csalétekül kifosztottam memóriám legsötétebb kamráit is, hogy valami adattal szolgáljak a témát illetően. Elsőként kihangsúlyoztam, hogy az állat a történelem előtti időkben élt, és minden elérhető érvet felsorakoztattam ennek alátámasztásaként. Megemlítettem a szibériai homokzátonyokat, amelyek bővelkednek az ősi mamutcsontokban, beszéltem a hatalmas mennyiségű megkövesedett elefántcsontról, melyet az Alaszkai Kereskedelmi Társaság szerzett az eszkimóktól, és bevallottam, hogy én magam is találtam hat-nyolc láb hosszúságú agyarakat a Klondike-patak medrében.
– Mindezek a kövületek – foglaltam össze – évek hosszú során rakódtak le a törmelék közé.
– Emlékszem, amikor kissrác voltam – szippantott Thomas Stevens a pipájából (ez volt a legmegsemmisítőbb szippantás, amit csak el lehet képzelni) –, láttam egy megkövesedett görögdinnyét. Tehát ez azt jelenti, hogy bár egyesek azzal áltatják magukat, hogy termesztenek, sőt esznek görögdinnyét, az valójában nem létezik?
– És itt van a táplálék kérdése is – vetettem fel, és tudomást sem vettem gyerekes és kicsinyes megjegyzéséről. – A földnek bőséges növényzetet kellene teremnie, hogy ellássa ezeket a hatalmas lényeket. Északon sehol nem elég termékeny ehhez a talaj. Tehát a mamut nem létezhet.
– Északot illetően megbocsátható a tudatlansága, hiszen fiatal még, és keveset utazott, de egyvalamiben kénytelen vagyok egyetérteni magával: a mamut többé nem létezik. És hogy honnan tudom? Saját kezűleg öltem meg az utolsót.
Így szólott Nimród, a hatalmas vadász. Hozzávágtam egy darab tűzifát a kutyákhoz, rájuk parancsoltam, hogy fejezzék már be az istentelen vonyítást, és vártam. Kétségtelen, hogy ez a hazugok királya mindjárt kinyitja a száját, és megtorolja rajtam a Szent Éliás-hegyi medvét.
– A következőképp történt – fogott hozzá végre, egy ügyesen beiktatott hatásszünet után. – Éppen táboroztam…
– Hol? – vágtam közbe.
Bizonytalanul meglóbálta a kezét északkelet felé, ahol a Terra incognita terült el, melynek kevesen vágtak neki, és ahonnan még kevesebben tértek vissza.
– Éppen Kloochcsal táboroztam. Ő volt a legbájosabb kis kamooks aki valaha szűkölve a nyomomban járt, és a tábori üstbe dugta az orrát. Az apja egy tiszta vérű malamut volt a Bering-tengeri orosz Pastilikból, az anyja pedig egy formás kis szuka a Hudson-öbölbéli alomból. Én mondom, ember, remek kombináció volt! És ezen a napon épp megellett egy alomnyi kölyköt egy igazi vad farkastól… szürke, hosszú lábú, hatalmas tüdővel és micsoda állóképességgel! Most mondja meg! Látott már ehhez hasonlót? Egy teljesen új kutyafajtát tenyésztettem ki, amihez vérmes reményeket fűztem.
– Ahogyan mondtam, Klooch egészséges kiskutyáknak adott életet. Ott guggoltam hát az alom mellett – hét izmos, vak kis hurka –, amikor mögöttem trombita harsant, hatalmas recsegés-ropogás támadt. Valami elszáguldott mellettem, mint a szélvész – mint a szél, ami a vihar nyomában jár, és már épp talpra kecmeregtem volna, amikor meglökött, és én arccal a földre zuhantam. Hallottam, hogy Kloochból olyasmi sóhaj szakad ki, mint amikor gyomorszájon vágják az embert. Mérget vehet rá, hogy csendben maradtam, csak a fejemet fordítottam el, és valami hatalmas tömeget láttam fölém tornyosulni. Amikor az óriás eltűnt, és már csak a kék ég ragyogott felettem, talpra ugrottam, és még éppen láttam, hogy egy gigászi szőrös hústömeg eltűnik a bozótosban. Csak az állat farka nagyobb volt, mint jómagam. A következő pillanatban már csak a sűrűben tátongó roppant rést láttam, és a tornádó hangja, a meggyötört aljnövényzet recsegése-ropogása, a kidőlő fák zuhanása egyre távolabbról szűrődött felém.
– A puskámat kerestem. Eredetileg a földön hevert, torkolattal egy fatuskónak, de most a puskatus szétzúzódott, a csöve elgörbült, a célzószerkezet pedig ezer darabra tört. Azután a kutya után néztem, és… mit gondol, mit láttam?
Megráztam a fejem.
– Égjek el a pokol tüzén, ha bármi is maradt belőle! Klooch és a hét vaksi kis vasgyúró mind eltűnt, egytől egyig. Ahol azelőtt feküdtek, most csak egy nyálkás, véres bemélyedés látszott a földben, vagy egy yardnyi átmérőjű, a szélén néhány szőrcsomóval.
Lemértem három lábnyi távolságot a hóban, kört vontam köré, és Nimródra pillantottam.
– Az a szörnyeteg harminc láb hosszú és húsz láb magas volt – válaszolta –, az agyara pedig hatszor három lábnyi. Akkor én sem tudtam elhinni, ami történt. De biztos voltam benne, hogy nem csak képzelődtem, hiszen ott volt az összetört fegyver és a hatalmas lyuk a bozótosban. És ott volt – vagy még inkább nem volt ott – Klooch és a hét kölyök. Még most is hevesebben dobog a szívem, ha eszembe jut Klooch! Egy új Éva! Egy új faj ősanyja! És az az őrjöngő, lármás mamutbika, mint valami második vízözön, eltörölte őket, az ágat és a hajtásokat egyaránt, a föld színéről! A véráztatta föld Istenhez kiáltott! Nem meglepő hát, hogy megragadtam a kisbaltát, és a nyomába eredtem.
– A kisbaltát? – kiáltottam fel, úgy megdöbbentett a képzeletemben megjelenő kép. – A kisbaltát egy harminc láb hosszú, húsz láb magas…
Nimród velem együtt szórakozott, csukladozott a nevetéstől.
– Hát nem vicces? – kiáltotta. – Nem ez minden trapper álma? Azóta sokszor nevettem már rajta, de akkor nem voltam vidám kedvemben, halálosan felbosszantott a puska és Klooch elvesztése. Gondolja meg, ember! Egy teljesen új, még bejegyzetlen faj, és még azelőtt kipusztult, hogy kinyithatta volna a szemét vagy megkaphatta volna a törzskönyvet. Legyen hát! Az élet tele van csalódásokkal, és ez így van jól. A hús finomabb, ha éheztünk előtte, az ágy puhább a csupasz föld után.
– Ahogyan már mondottam, felragadtam a kisbaltát, és a szörnyeteg után eredtem, a sarkában maradtam végig a völgyön át. Ám amikor a hegytető felé vette az útját, én lent maradtam. Azt hiszem, jobb, ha elmagyarázok néhány dolgot. Arrafelé, fent, a hegyek között, igen furcsán fest a táj. Az a vidék tele van apró kis völgyekkel, mind egyforma, mint a borsók a hüvelyben, és mindegyiket meredek, sziklás falak határolják minden oldalról. Az alsó végüknél keskeny nyílások vannak, ahol az esővíz vagy a gleccserek kitörtek a völgyből. A katlanokba csak ezeken a hasadékokon keresztül lehet bejutni. Mivel többé-kevésbé utazónak látszik, gondolom, járt már lent Sitkánál, azokon az esőáztatta kis szigeteken Alaszka partjainál. Akkor pedig azt is tudja, mennyi gaz nő ott – hatalmas, nedves dzsungelek. Hát valahogy így néztek ki ezek a völgyek is. Zsíros, gazdag talaj, a páfrányok meg egyéb füvek még nálam is magasabbra nőttek. A nyári hónapokban négy napból hármon esik, akár ezer mamut is elélhetne ott, nem is beszélve az emberekről.
– De térjünk vissza ahhoz, ami történt! Megálltam a völgy aljában, és töprengeni kezdtem. Mert ahogy a lendület elhagyott, egyre dühösebb és dühösebb lettem, és tudtam, addig nem lel békét a lelkem, míg sült mamuttalpat nem vacsorázom. Tudtam, hogy nagy harc lesz. Ennek a völgynek egészen keskeny volt a bejárata, a falaik pedig nagyon meredekek. Az egyik oldalon a magasban egy olyan forgó szikla, vagy ahogy mások hívják, ingókő állt, és ránézésre nyomott vagy néhány száz tonnát. Épp erre volt szükségem. Visszakocogtam a táboromba, de a szememet végig a völgyön tartottam, nehogy az állat kicsússzon a karmaim közül, és elhoztam a lőszereimet, Így, hogy a puska szétzúzódott, persze már semmit sem értek, ezért sorra kinyitottam a töltényeket, a puskaport pedig a szikla tövében összegyűjtöttem, és egy hosszú kanóccal útjára indítottam. Nem volt túl nagy ereje a robbanásnak, de ahhoz elegendő volt, hogy a szikla lassan lebillenjen, lezuhanjon, és elzárja a vízmosás útját. Tudtam, hogy ezzel megfogtam a dögöt.
– De hogyan fogta meg? – kérdeztem. – Ki hallott még olyat, hogy kisbaltával öljenek meg egy mamutot? Vagy ha már itt tartunk, bármi mással?
– Jaj, ember! Hát nem megmondtam magának, hogy dühös voltam? – mondta Nimród némi érzékenységgel hangjában. – Veszettül dühös a puska és Klooch miatt. Azonkívül talán nem vagyok vadász? Nem volt-e ez egy teljesen új és szokatlan játék? Egy kisbalta? Ugyan már! Nem volt rá szükségem. Figyeljen, és egy olyan vadászat történetét mondom el magának, ami az idők hajnalán is megtörténhetett volna, amikor az ősemberek még kőbaltával öltek. Akár azzal is elintéztem volna. Talán nem igaz, hogy az ember legyőzi a kutyát vagy a lovat? Hogy ésszel és kitartással kifáraszthatjuk őket?
Bólintottam.
– Tehát?
Belém villant a felismerés, és kértem, hogy folytassa.
– A völgy körülbelül ötmérföldnyi lehetett. A bejáratot lezártam. Sehogy sem lehetett kijutni. A mamutbika félénk jószág volt, és a sorsa csak tőlem függött. A sarkában voltam, üvöltöttem rá, mint egy vadállat, kövekkel dobáltam, és háromszor körbekergettem az egész völgyön, mielőtt leültem volna vacsorázni. Látja már?
Verseny volt ez ember és mamut között. Igazi cirkusz, ahol a nap, a hold és a csillagok voltak a bírák.
– Két hónapig tartott, de megcsináltam. És higgye el, nem ez az, amiről a trapperek álmodnak. Körbe-körbe kergettem, én futottam a belső körben, szárított húson és bogyókon éltem, alig aludtam. Persze néha nem bírta tovább, és megfordult. Ilyenkor arra indultam, ahol a völgy kiszélesedett, átkoztam őt és az összes felmenőjét, és arra biztattam, jöjjön csak, ha mer. De túl okos volt, semhogy bemerészkedjen az iszapos területre, és elsüllyedjen. Egyszer sikerült beszorítania a sziklák közé, akkor bekúsztam egy hasadékba, és vártam. Ahányszor felém szúrt az agyarával, én a kisbaltával vágtam vissza, míg meg nem futamodott, dühében olyan hangosan trombitálva, hogy majd beszakadt a dobhártyám. Tudta, hogy elkapott, de nem árthat nekem, és ettől teljesen megvadult. De nem volt ostoba. Tisztában volt vele, hogy amíg a hasadékban vagyok, nem árthatok neki, ezért gondoskodott róla, hogy ott is maradjak. De az ellátmányra nem gondolt. Sem enni-, sem innivaló nem volt a környéken, így nem tudta tartani az ostromot. Órákon át állt a hasadék szája előtt, rajtam tartotta a szemét, hatalmas fülével hajtotta el a szúnyogokat. De a szomjúság legyűrte, körbe-körbe trappolt, és addig ordított, amíg a föld megremegett. Mindennek elmondott. Persze csak rám akart ijeszteni, és amikor úgy gondolta, elég mély benyomást tett rám, óvatosan odébb lopózott, és megpróbált a patakhoz surranni. Néhányszor már majdnem hagytam, hogy odaérjen – már csak néhány száz yardnyira volt tőle –, amikor előugrottam, és ő visszacsoszogott. Ezt megismételtük néhányszor, mire kiismerte a módszerem, és taktikát váltott. Szó nélkül a patakhoz rohant, megpróbált inni és visszatérni, mielőtt megszökhetnék. Végül szörnyű átkokat szórt rám, feladta az ostromot, és elballagott inni.
– Ez volt az egyetlen alkalom, hogy sarokba szorított – három napra –, de a verseny ezután már egyszer sem szakadt meg. Körbe-körbe, újra és újra. A ruháim elrongyolódtak, de én nem álltam meg, hogy kijavítsam őket, úgyhogy hamarosan olyan pucér voltam, mint valami bennszülött, egyik kezemben a baltával, másikban egy kődarabbal. Valóban nem nagyon álltam meg, csak néha egy-egy rövid szundításra a sziklapárkányokon és hasadékokban. A mamut pedig észrevehetően fogyott – biztosan veszített néhány tonnát –, és olyan ideges lett, mint szűz lány az esküvője napján. Amikor üvöltve rárontottam, vagy hosszasan kövekkel dobáltam, megugrott, mint az ijedős csikó, és egész testében reszketett. Azután menekülésre fogta, fülei és farka csak úgy lebegtek a szélben, a válla felett hátrafelé pislogott égő szemekkel, és borzalmas átkokat szórt felém. Teljesen gátlástalan szörnyeteg volt, gyilkos, istenkáromló.
– Ám a vége felé felhagyott mindezzel, nyüszített és sírt, mint egy kisbaba. A lelke megtört, nem volt más, csak egy szánalmas, reszkető kocsonyahegy. Erős szívdobogás kínozta, úgy tántorgott, mintha részeg lenne, lábairól pedig lehorzsolódott a bőr. Azután pedig egyre sírt, de mindig menekülés közben. Még az istenek is vele sírtak volna, vagy bármelyik ember, akár maga is. Szánalmasan festett, ahogy én magam is, de megkeményítettem a szívemet, és csak még gyorsabbra vettem a tempót. Amikor végül teljesen kikészítettem, eldőlt, csüggedten, megtört szívvel, éhesen és szomjasan. Amikor láttam, hogy nem mozdul, elvágtam az inait, és a nap hátralevő részét azzal töltöttem, hogy a baltával átvágjam magam rajta, míg már nem nyögött és nyüszített tovább. Harminc láb hosszú volt és húsz láb magas, akkora, hogy az ember akár egy függőágyat is kifeszíthetett volna az agyarai közé. Ahhoz képest, hogy addig üldöztem, míg ki nem lehelte a lelkét, egész jóltáplált volt, csak a négy talpa elegendő lett volna ahhoz, hogy egy ember egy kerek esztendeig eléljen rajta. Én magam ott töltöttem a telet.
– És merre van ez a völgy? – kérdeztem. Északkelet felé intett, és azt mondta:
– Ez a dohány igazán remek. A felét a dohányzacskómba tettem, de az emlékét egész életemben őrizni fogom. Köszönetképp és a mokaszinjáért cserébe magának adom a csizmámat. Kloochra és a hét kis töltött virslire emlékeztetnek. Ezenkívül egy páratlan történelmi eseményt is jelképeznek, nevezetesen a legöregebb és a legfiatalabb állatfaj kiirtását a földön. Ám a legjobb bennük mégis az. hogy soha nem kopnak el.
Miután véghezvittük a cserét, kiverte a hamut a pipájából, jó éjszakát kívánt, megszorongatta a kezem, és eltűnt a hóban. Ami a történetet illeti – amelyről már a kezdetekkor elmondtam, hogy nem vállalok érte felelősséget –, aki nem hiszi, látogasson el a Smithsoniai Intézetbe. Ha megfelelő ajánlólevéllel érkeznek, és nem a szünidőben, biztosan bebocsátást nyernek Dolvidson professzorhoz. A csizma most az ő tulajdonában van, és szíves örömest tanúsítja majd… na, nem azt, hogy honnan származik, hanem hogy milyen anyagból készült. Amikor azt állítja, hogy mamutbőrből vannak, a tudományos világ hitelt ad szavainak. Mi mást akarhatnának még?

