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I. FEJEZET 

A szavazás napján szakadt rám az egész. Forró, kaliforniai délután volt. Lelovagoltam a ranchról a faluba, a Hold Völgyébe, hogy igennel vagy nemmel szavazzak egy sereg javaslatra, melynek célja Kalifornia alkotmányának megjavítása. Szörnyen kínzott a forróság; ittam tehát egy sort szavazás előtt, és lehajtottam pár pohárral szavazás után. Majd elindultam fölfelé a szőlővel koszorúzott hegyeken és a ringó, hullámzó legelőkön át, és éppen jókor érkeztem a vacsorához és újabb poharazáshoz. 
–Hogy szavaztál a választójog-javaslatra? – kérdezte Charmian. 
–Megszavaztam.
Charmian fölkiáltott. Mert tudnivaló, hogy fiatalabb koromban, jóllehet, tüzes demokrata voltam, nem tartottam helyesnek a nők választójogát. Később, amikor türelmesebb lettem, elfogadtam, de minden lelkesedés nélkül, mint valami elkerülhetetlen társadalmi jelenséget.
–Miért szavaztad meg? – kérdezte Charmian.
Megfeleltem. Hosszan feleltem. Méltatlankodva feleltem. Minél többet beszéltem, annál inkább fölháborodtam. (Nem, nem voltam részeg. Zsivány nevű lovamon ügettem. Megérdemelte nevét. Szeretném látni azt az embert, aki részegen megüli.)
De – hogy is mondjam? – elememben voltam, kellemesen fel voltam villanyozva.
–Ha a nőknek is lesz szavazati joguk, biztosan a szesztilalomra szavaznak – mondtam. – A feleségek, a húgok és nővérek, az anyák azok, akik John Barleycorn1 koporsójába beverik a szögeket...
–De én azt hittem, hogy te jó barátja vagy John Barleycornnak – vetette közbe Charmian.
–Az vagyok. Voltam. Nem vagyok. Sosem voltam. Mindenesetre akkor vagyok a legkevésbé barátja, mikor velem van, és a legjobb barátjának látszom. Ő a hazugok királya. A legbátrabb igazmondó. A legfelségesebb társaság; mintha az istenekkel volna együtt az ember. Az „Orrnélkülinek” is cinkosa! Útja a mezítelen igazsághoz és a halálhoz vezet. Világos látomásokat sugall és zavaros álmokat. Ellensége az életnek, és tanítómestere az élet látókörén túleső bölcsességnek. Véreskezű gyilkos, megöli az ifjúságot. 
Charmian rám nézett. Tudtam, hogy csodálkozik, honnan szedek ilyen kifejezéseket.
Folytattam. Amint mondottam, fel voltam villanyozva. Minden gondolatom a helyén volt. Felöltözve, indulásra készen lapult kis cellája kijáratában, mint a rab éjfélkor, várva, hogy cinkosa letörje ajtajáról a lakatot. És minden gondolatom látomásszerűen, világosan kirajzolt, éles körvonalakkal állt előttem. Agyamat megvilágította az alkohol erős, fehér fénye. John Barleycorn őszinteségi rohamában föltárta legféltettebb titkait. Én csak a szónoka voltam. Ott nyüzsögtek múltam emlékei, szép sorjában. Akárcsak a katonák egy hatalmas díszszemlén. Én csak szedegettem, válogattam. A gondolatok ura voltam, mestere szókincsemnek és parancsolója tapasztalataimnak. A legnagyobb biztonsággal markoltam össze érveimet fejtegetéseim fölépítéséhez. Mert John Barleycorn ravaszkodik és csábít, ránk szabadítja az értelem férgeit, a végső igazság megismeréséről suttog, bíborfényt hullatva napjaink egyhangúságára.
Fölvázoltam Charmiannak életemet, és ismertettem szervezetem sajátosságait. Nem örököltem az alkoholizmust. Születésemkor még semmi különösebb hajlamot sem mutattam rá. E tekintetben teljesen egészséges a családfám… Az én alkoholszeretetem szerzett hajlam, mégpedig keservesen megszerzett hajlam. Régebben rettenetes ellenszenvet éreztem vele szemben, jobban utáltam, mint az orvosságot. Még most sem szeretem az, ízét. Csak az „ereje” miatt ittam. De ötéves koromtól huszonötig nem tudott rabul ejteni. Húszesztendei vonakodó tanonckodás kellett ahhoz, hogy szervezetem lázongóan bár, de türelmes legyen az alkohollal szemben, és végül szívemet-lelkemet eltöltse a vágy utána.
Leírtam első találkozásomat az alkohollal, beszéltem első mámoromról, a visszatetszésről, mindig kiemelve azt, ami végül is elcsábított – tudniillik a könnyű hozzáférhetőségét. Nemcsak hogy bármikor elérhettem, hanem még fejlődő értelmem minden érdeklődését is húzta, vonzotta. Az utcai újságárus, a matróz, a bányász, messzi országok vándorai – valahányszor összeültek, hogy gondolataikat kicseréljék, nevessenek, kérkedjenek, fölfrissüljenek, vagy elfeledjék a fárasztó nappalok és éjszakák egyhangú robotját, – mindig az alkohol gőze lengett fölöttük. A kocsma volt összejövetelük színhelye. Az emberek az asztal köré gyűltek, mint ahogy az ősember vette körül a pihenőhely tüzét vagy a barlang szája előtt lobogó lángokat. 
Emlékeztettem Charmiant a csendes-óceáni csónakházakra, amelyekben neki nem volt része. Odaszökdöstek asszonyaik elől a göndör hajú kannibálok, és ittak, részegeskedtek, e szent hely pedig tabu volt az asszonyoknak, méghozzá halálbüntetés terhe mellett. Ifjúkoromban a kocsma vont ki a nők banális, útszéli hatása alól, s vitt ki a férfiak tágas, szabad világába. Minden út a kocsmába vezetett! A regényesség, a kaland ezer útja a kocsmában futott össze, innen ívelt ki szerte a nagyvilágba.
–A lényeg az, hogy a könnyű hozzáférhetőség fejlesztette ki bennem az alkoholszeretetet – fejeztem be szónoklatomat. – Nem törődtem vele. Rendszerint nevettem rajta. Míg végül oda jutottam, hogy hatalmába kerített az iszákosok szenvedélye. Húsz esztendő kellett ahhoz, hogy ez a szenvedély meggyökeresedjék bennem, és több mint tíz éve egyre növekszik. A szenvedély kielégítése utáni állapot mindennek nevezhető, csak jónak nem. Ami kedélyemet illeti, általában kőszívű és vidám vagyok. De ha John Barleycornnal tartok, akkor megszenvedem a gondolkozó világfelfogás valamennyi átkát.
–De – siettem hozzáfűzni (mindig sietek hozzáfűzni) – John Barleycornnak is meg kell adni, ami megilleti: megmondja az igazat. Ez a feneség az egészben. Az élet úgynevezett „igazságai” nem igazak. Végzetes hazugságok, belőlük él az élet, de John Barleycorn leleplezi valamennyit.
–Amellett, hogy voltaképpen ellensége az életnek – jegyezte meg Charmian.
–Tökéletesen igazad van – feleltem. – Hiszen éppen ez a pokoli benne. Mert John Barleycorn a halálba vezet. Ezért is szavaztam ma a javaslatra. Visszapillantottam életemre, és láttam, hogy a szesz hozzáférhetősége hozta meg a kedvemet az ivásra. Tudod, egy évszázadban aránylag nagyon kevés alkoholista születik. Alkoholistákon azokat értem, akiknek szervezete megköveteli a szeszesitalt, és. ellentmondást nem tűrve kergeti őket a részegség karjába. A megrögzött iszákosok nagy többsége az alkohol utáni vágy nélkül született, sőt valaha határozott ellenszenvet érzett a szesszel szemben. Sem az első, sem a huszadik, de még a századik pohár sem hozza meg az alkoholszeretetet. De megtanulják éppúgy, miként megtanulják a dohányzást, noha a füstölést sokkal könnyebb megtanulni, mint az ivást. De megtanulják, mert az alkoholhoz könnyű hozzájutni. A nők jól ismerik a játszmát. Ők fizetnek meg érte – a feleségek testvérek, anyák. És ha ők szavazathoz jutnak, az alkoholfogyasztás ellen fognak szavazni. Az a legjobb az egészben, hogy a következő nemzedéknek már nem lesz nehéz dolga. Ók nem juthatnak alkoholhoz, nem fognak érezni hajlamot iránta, nem is fog hiányozni nekik. Mennyivel szebb férfikoruk lesz azoknak a fiúknak, akik ezelőtt szinte csak az ivásért születtek, cseperedtek föl – s mi több, az asszonypalántáknak, akik azért születnek, nőnek fel, hogy megosszák életüket a fiatalemberekkel.
–Miért nem írod meg mindezeket a jövendő ifjak és nők üdvére? – kérdezte Charmian. – Miért nem írod meg, hogy segítsed az anyákat, testvéreket, feleségeket helyesen szavazni?
–„Egy alkoholista emlékiratai” – nevettem gúnyosan –, vagy inkább John Barleycorn röhögött, mert ott ült velem szemközt, egész tetszetős, filantropikus fecsegésem alatt, és az ő módszere, hogy minden előzetes figyelmeztetés nélkül gúnyossá torzítja mosolyomat.
–Nem – mondotta Charmian, ügyet sem vetve John Barleycorn cinizmusára, amit egyébként már igen sok nő is megtanult. – Te nem vagy alkoholista, sem iszákos, csak egyszerűen egy jó ivó, aki az évek hosszú során át jól kiismerte John Barleycornt. Írd meg, és add neki ezt a címet: „Alkoholos emlékek”.
 
II. FEJEZET 

Mielőtt elkezdeném, meg kell kérnem az olvasót, próbáljon együtt érezni velem, és minthogy ez tisztán megértésen alapul, kezdje azzal, hogy megért engem, megérti, kiről és mit írok. Elsősorban is, én csak alkalomadtán iszom. Nincs született hajlamom az ivásra. Nem vagyok ostoba. Nem vagyok disznó. Ismerem az ivás ábécéjét, és mindig ésszel ittam. Sohasem kellett az ágyba támogatni. Nem dülöngélek. Röviden: normális átlagember vagyok, normális, átlagos módon iszom, ahogyan inni szokásos. És ez a lényeg. Azt akarom leírni, hogyan hat az alkohol az épeszű átlagemberre. Semmi közöm az emberiség jelentéktelen töredékét alkotó túlzókhoz, a megrögzött ivókhoz, és semmi mondanivalóm számukra.
Nagy általánosságban kétféle iszákos létezik. Az egyik az, akit mindnyájan jól ismerünk: ostoba, szegényes képzelőerejű, akinek agyát érzéketlenül rágcsálják az érzéketlen férgek. Szétvetett lábbal jár, gyakran belepottyan a csatornába, határtalan fölhevülésében kék egereket és rózsaszínű elefántokat lát. Ez az a típus, amely a vicclapok oldalait megtölti.
Az iszákos másik fajtájának dús a képzelőereje, látomásai vannak. Mámoros állapotban is egyenesen, könnyedén jár, nem dülöngél, nem esik el, pontosan tudja, hol van, mit akar, és mit cselekszik. Neki nem a teste, hanem az agya részeg. Sziporkázóan szellemes, vagy remek cimbora, vagy éppen kísérteteket, fantomokat lát, amelyek a világűrben lebegnek, tökéletesen ésszerűeknek és következeteseknek tűnnek. Ilyen állapotban mögéje tud tekinteni az élet egészséges illúzióinak, és szomorúan szemléli a kényszer vasláncát, amely lelkét béklyókba veri. Ez John Barleycorn hatalmának legravaszabb megnyilvánulása. Könnyű a pocsolyában fetrengeni, de annál szörnyűbb erőpróba egyenesen állni a lábunkon – ingadozás nélkül – és tisztában lenni azzal, hogy az embernek az egész világegyetemben csupán egyetlen dologra van lehetősége: tudniillik arra, hogy várja a halála napját. Az ilyen ember számára ez a késéles logika és következetesség órája (amiről mindjárt bővebben beszélek), ilyenkor tudja, hogy csupán a dolgok törvényeit ismerheti meg, de az értelmüket soha. Ez a veszedelmes óra. Lába arra az útra lép, amely a sír felé vezet.
Minden világos előtte. A sok zavarba ejtő fejtörés a halál legyőzéséről, a halhatatlanságról csupán azoknak a lelkeknek rémületéből ered, akiket elborzaszt a halálfélelem, és akiket a sors megvert a képzelet háromszorosan átkozott adományával. Ezekből hiányzik a halálösztön. Hiányzik belőlük a halni vágyás, amikor eljön a halál ideje. Önmagukat ámítják azzal, hogy kijátsszák a halált, és megnyerik a létet – a jövendő öröklétet, miközben a többi állatot hagyják a sír sötétjében vagy a krematórium megsemmisítő izzásában elenyészni. De ő, a késéles logika és következetesség órájának embere tudja, hogy ezek rászedik, kijátsszák önmagukat. Mindegyikkel ugyanaz történik. Semmi sem új a nap alatt, még a rémületben vergődő együgyű lelkek játéka: a halhatatlanság sem. De ő tudja, ő tudja, amint megáll a lábán egyenesen, ingadozás nélkül. A húsból és borból, napporszemecskéből meg virágporból kovácsolt törékeny gépezetnek az a rendeltetése, hogy fusson egy arasznyit, azután foltozgassák egy darabig még az isteni és testi tudományok doktorai, végül pedig behajítsák a lomtárba.
Persze, mindez afféle lelki betegség, élet-betegség. A büntetés, amit az értelmes embernek kell lerónia John Barleycornnal való barátságáért. Az együgyűek büntetése sokkal egyszerűbb, sokkal könnyebb. Leisszák magukat a sárga földig, amíg az öntudatukat elvesztik. Kábultan alszanak, és ha álmodnak, álmuk zavaros és homályos. De az eszes embert John Barleycorn megajándékozza a tiszta logika könyörtelen elemző okoskodásával. A borúlátó germán bölcselők sápkóros tekintetével nézi az életet és annak minden vonatkozását. Keresztüllát minden csalóka ábrándon. Átértékel minden értéket. Az isten rossz, az igazság csalás, az élet tréfa. Őrjöngésének csendes csúcsairól az isten bizonyosságával gonosznak látja az egész életet. Feleség, gyermekek, barátok logikájának könyörtelen fényében csupán haszontalanságoknak és csalásnak tűnnek. Átlát rajtuk, és amit lát, az bizony mind nagyon kiábrándító és szégyenletes. Nem bolondítják őt többé. Nyomorúságos, önző kis lények, akárcsak a többi teremtmény, végigröpködik egyórás tiszavirág életüket. Nem szabadok. A véletlen játékszerei. Ő is az. Világosan látja mindezt. Csupán az a különbség, hogy ő látja és tudja ezt. Tisztában van azzal, hogy egyetlen lehetősége: várni a halála napját. Ami pedig nem valami kellemes az olyan embernek, aki arra született, hogy éljen, szeressen és szeressék. Igen, öngyilkosság, lassú vagy gyors, hirtelen zuhanás vagy lassú elszivárgás hosszú esztendőkön át: ez az a bér, amit John Barleycorn megkövetel. Soha, egyetlen barátja sem kerülheti el, hogy megadja a neki járó jogos fizetést. 

III. FEJEZET

Ötéves voltam, amikor először lerészegedtem. Egy forró nyári napon történt, apám szántott a mezőn. Hazulról küldtek, vagy félmérföldnyiről, hogy vigyek neki egy vödör sört. 
–Aztán vigyázz, ki ne öntsd! – hangzott a búcsúfigyelmeztetés. 
Amint visszaemlékezem, a vödör zsírosbödön volt azelőtt, fölfelé erősen szélesedő, fedél nélküli edény. Ahogy baktattam vele, a sör ki-kiloccsant belőle és végigcsurgott lábszáramon. Miközben így bandukoltam, gondolkoztam. A sör nagyon értékes valami. Úgy véltem, nagyon finom lehet. Vajon miért nem engedik meg soha otthon, hogy igyam belőle? Más dolgokat is, amiből a felnőttek nem adtak nekem, jónak találtam. Akkor hát ez is bizonyosan jó. A felnőtteknek bízvást lehet hinni e tekintetben. Ők tudják. És különben is, a vödör nagyon is tele van. Kiloccsan a lábamra, és a földre ömlik. Miért prédáljam el? Senki sem tudja meg, hogy kiöntöttem-e vagy megittam? 
Olyan kicsi voltam, hogy csak úgy bánhattam el a vödörrel, ha leültem és az ölembe vettem. Először felhörpintettem a habot. Nagyot csalódtam. Nem éreztem a várt, nagyszerű élményt. Valószínűleg nem a habban van. Megjegyzem, nem is ízlett. Aztán eszembe jutott, hogy úgy láttam, a felnőttek félre fújják a habot, mielőtt, isznak. Beletemettem arcomat a habba, és jót szívtam az alatta levő erős folyadékból. Egy csöppet sem volt jó. De mégis tovább ittam. A felnőttek csak tudják, mit csinálnak. Tekintve, hogy milyen kicsi voltam, meg hogy a vödröt az ölemben tartottam, és úgy kortyolgattam belőle visszafojtott lélegzettel, arcomat fülig a habba temetve, nagyon nehéz volt megállapítanom, hogy mennyit iszom. Annál is inkább, mert úgy nyeltem, mintha orvosság lenne: émelyegve és sietve, hogy mielőbb túl legyek rajta. 
Borzongva mentem tovább, azzal a meggyőződéssel, hogy a jó íz ezután jön majd. Többször is megpróbálkoztam még a hosszú, félmérföldes úton, aztán egyszerre csak elcsodálkoztam, hogy milyen sok sör hiányzik. Eszembe jutott, hogy láttam már állott sört újra habzóvá tenni. Beledugtam hát egy vesszőt, és addig kavartam a maradékot, amíg a vödör színültig telt habbal.
Apám semmit sem vett észre. A verejtékes szántó-vető szomjúságával kiürítette a vödröt, visszaadta, és újra munkához látott. Én megpróbáltam a lovak mellett menni. Emlékszem, amint botorkáltam, odabuktam a lópaták mellé, a villogó ekevas elé; apám visszarántotta a gyeplőt, olyan hevesen, hogy a lovak majdnem rám estek. Később elmondta, hogy hajszál híján kizsigerelt az eke. Homályosan emlékszem arra is, hogy apám ölben vitt a fák alá, a szántóföld szélére – az egész világ forgott és imbolygott körülöttem. Halálos undor kavargott bennem, rémítő bűntudattal vegyesen.
Egész délután aludtam a fák alatt, és amikor apám napnyugtakor fölkeltett, egy nagyon beteg kisfiú ébredt fel és vonszolta magát fáradtan haza. Halálosan kimerült voltam, lábam mázsás súllyal húzott le, gyomromban valami hárfaszerű remegést éreztem, és ez végigreszketett torkomon át az agyamig. Olyan állapotban voltam, mintha valami méreggel kellene megbirkóznia gyönge szervezetemnek. Valóban meg is voltam mérgezve.
A következő hetekben, hónapokban csöppet sem érdekelt jobban a sör, mint a konyhai tűzhely, miután egyszer megégetett. A felnőtteknek igazuk volt. A sör nem gyermeknek való. A felnőtteket nem zavarja, hiszen ők beveszik a pilulákat, és megisszák még a ricinusolajat is.
Ami engem illet, én egészen jól el vagyok sör nélkül is. Igen, halálom napjáig nagyon jól meglettem volna nélküle. De a körülmények másként határoztak. Az élet minden fordulójánál John Barleycorn intett felém abban a világban, amelyben éltem. Nem lehetett kitérni előle. Minden út őhozzá vezetett. És húszesztendei barátkozásba telt, szüntelen találkozásokkal és elválásokkal, amíg végre, összeszorított ajakkal, ki tudtam fejleszteni magamban a titkos vágyakozást ez után az alávaló után.
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Ezt követőleg hétéves koromban támadt újabb konfliktusom John Barleycornnal. Akkoriban képzelőtehetségem volt az oka, az hajszolt, űzött a találkozóra. Családom még mindig gazdálkodott, átköltöztünk a San Mateo kopár, szomorú partjára, San Franciscótól délre. Akkor még vad, primitív vidék volt ez; és gyakran hallottam dicsekedni anyámat, hogy mi régi amerikai család vagyunk, nem holmi bevándorolt írek vagy olaszok, mint szomszédaink. Az egész környéken csupán egyetlen régi amerikai család lakott rajtunk kívül.
Egy vasárnap reggel – hogyan és miért, arra már nem emlékszem – a Morrisey-család ranchóján virradt rám. Egész sereg fiatal lány gyűlt össze a szomszédos ranchókról, nemkülönben öregek is, és ittak kora hajnal óta, sőt volt, aki átitta az előző éjszakát is. A Morrisey-család csupa óriás termetű emberből állt, erős nagy fiúk és bácsik, nehéz csizmájúak, nagy öklűek, öblös hangúak.
Váratlanul visítás, kiáltozás hallatszott a lányok felől. Mindenki odarohant. Két kipirult arcú, őszülő hajú óriás kapaszkodott egymásba. Az egyik Fekete Matt volt, akiről mindenki azt mesélte, hogy ifjú korában megölt két embert. Az asszonyok csöndesen sírdogáltak, keresztet vetettek vagy szaggatottan imádkoztak, eltakarták szemüket, és az ujjaik közül leskelődtek. De én nem. Jogos feltevés, hogy én voltam a légérdeklődőbb néző. Lehet, hogy látni szerettem volna azt a csodát, amikor megölnek egy embert. Mindenesetre látni akartam, hogyan dulakodnak, verekednek a felnőttek. Rettenetesen csalódtam. Fekete Matt és Tom Morrisey egyszerűen egymásba akaszkodtak és fel-felemelték otromba, súlyos csizmás lábukat; úgy festett az egész, mint valami komikus elefánttánc. Túlságosan részegek voltak a dulakodáshoz. Azután szétválasztották őket a békéltetők, és becipelték a konyhába, újból összeforrasztani a barátságot.
Mindannyian egyszerre beszéltek, ordítozva, harsogva, ahogy széles mellű, szabad ég alatt élő emberek szoktak, amikor a whisky elfújja hallgatásukat. És én, a kis hétéves tacskó, torkomban dobogó szívvel, megfeszített testtel, remegve, mint a menekülésre kész szarvas, csodálkozva kukucskáltam be a nyitott ajtón, és sokat tanultam az emberek furcsaságaiból. Fekete Matt és Tom Morrisey ráfeküdt az asztalra, és szeretetteljesen zokogva fonták át egymás nyakát.
Az ivás a konyhában tovább folyt, és a lányok kezdtek odakinn ijedezni. Ismerték az ivás következményeit. Mindenki biztosra vette, hogy valami borzasztó fog történni. Valamennyien szabadkoztak, hogy nem óhajtanak ott lenni, amikor kirobban; valaki azt tanácsolta, menjünk el egy nagy olasz ranchra, négy mérföldre innen, ott táncolhatunk. Fiúk, lányok nyomban párba álltak, és elindultak a homokos úton. Minden legény a szívszerelmével ballagott, és hagyták, hogy egy hétéves gyerkőc kihallgassa és megismerje a környék szerelmi ügyeit. De lám, én is legény voltam egy lányka mellett. Egy kis, velem egykorú ír lány került mellém párnak. Mi ketten voltunk csak gyermekek ebben a hirtelen összeállt csoportban. A legidősebb pár lehetett vagy húszéves. Voltak egészen fejlett tizennégy, tizenhat éves lányok, azok is a legényükkel mentek. De mi igen kicsik voltunk, az ír lány meg én, mi kézen fogva haladtunk, és én néha, az idősebbek példájára, átöleltem a derekát. Sajnos, nem volt valami kényelmes. De azért nagyon büszke voltam ezen a ragyogó vasárnap reggelen, amint végigsétáltam a hosszú úton, a homokbuckák között. Nekem is volt párom, én is férfiszámba mentem.
Az olasz ranchót nőtlen emberek lakták. Érkezésünket örömmel fogadták. Mindenkinek teletöltöttek vörös borral egy poharat, és a hosszú ebédlőt részben kiürítették a tánchoz. Az ifjak ittak, és harmonikaszóra táncoltak. Nekem isteni volt ez a zene. Soha életemben nem hallottam ilyen csodaszépet. A fiatal olasz is, aki a zenét szolgáltatta, kedvet kapott a táncra, átölelte párját, és a lány háta mögött harmonikázott. Számomra mindez csodálatosnak tűnt; nem táncoltam, csak ültem az asztalnál, és tágranyílt szemmel bámultam, hogy milyen mulatságos az élet.
Hiszen meg kisfiú voltam, és olyan sokat kellett tanulnom az életről. Amint múlt az idő, az ír fiúk egyre többet ittak, vidámság, jókedv ömlött el a társaságon. Láttam, hogy néhányan megbotlanak, sőt elvágódnak tánc közben, az egyik le is feküdt aludni a sarokban. Egy-két lány nyafogott, szeretett volna már elmenni, mások elégedetten kuncogtak, nem bánták, akármi történik.
Amikor olasz vendéglátóink borral kínáltak engem is, mint a többieket, visszautasítottam. Sör-tapasztalatom élénken élt az emlékezetemben, nem éreztem semmi hajlandóságot további kapcsolatra, sem ezzel az itallal, sem bármilyen rokonával. Szerencsétlenségemre az egyik olasz, Pietro, egy kaján fickó, amikor látta, hogy egyedül ülök, hirtelen ötletből félig megtöltött egy poharat borral és felém nyújtotta. Szemben ült az asztal túlsó oldalán. Elutasítottam az italt. Arca elkomorodott, és nyomatékosan ismét megkínált a borral. Ebben a pillanatban páni félelem ingott el, amit meg kell magyaráznom.
Anyámnak mindenféle elméletei voltak. Először is határozottan állította, hogy a sötétbarnák, meg mindenféle fekete szemű emberi lény alattomos. Mondanom sem kell, hogy anyám szőke volt. Mélységes meggyőződése volt, hogy a fekete szemű latin faj rendkívül érzékeny, rendkívül ravasz és rendkívül gyilkos hajlamú. Újra és újra hallottam, szinte mohón ittam ajkáról a világ furcsaságait és félelmetességét. Ha az ember megsért egy olaszt – mindegy, bármilyen csekélységgel, mégha csak akaratlanul is –, egész bizonyos, hogy bosszút áll, és kést nyom az illető hátába, így szokta mondani: „kést nyom a hátába.”
Most, bár reggel még kíváncsi voltam, hogyan öli meg Fekete Matt Tom Morriseyt, csöppet sem vágyódtam arra, hogy a táncolók engem bámuljanak, amint kést nyomnak a hátamba. Nem tudtam még megkülönböztetni a valóságot az elmélettől. Erősen hittem anyám magyarázatában az olasz jellemről. Emellett úgy halványan sejtettem valamit a vendégjog szentségéről. Egy alattomos, érzékeny, gyilkos olasz vendége voltam. Arra tanítottak, hogy ha megsértem, kést nyom belém, éppúgy, mint ahogy a ló kirúg, ha túl közel toporognak a patájához és bosszantják. Aztán meg olyan félelmetesen égett ennek az olasz Pietrónak a fekete szeme, épp úgy, ahogy anyám beszélte. Egészen más színű, mint amilyet eddig láttam: a családomban csupa szürke, kék meg mogyoróbarna szemmel találkoztam, az írek halványkék szeme pedig mindig vidáman csillogott. Pietro valószínűleg ivott már valamennyit. Szeme feketén, ördöngösen ragyogott. A titokzatost, az ismeretlent láttam benne, és mi voltam én, a hétéves tacskó, hogy elemezni tudjam és felismerjem a huncutságot? A hirtelen halál képe rémlett fel előttem, és a bort csak félénken, remegő szívvel utasítottam vissza. Szemének kifejezése erre megváltozott. Elkomolyodott, és most már parancsolólag tolta egészen az orrom elé a poharat.
Mit tehettem?! Azóta már sokszor álltam szemben a halállal, de sohasem éreztem azt a halálfélelmet, ami akkor szakadt rám. Ajkamhoz emeltem a poharat, és, Pietro szeme nyomban megszelídült. Éreztem, hogy most már nem öl meg, legalább is az elkövetkező percetben még nem. Ettől a gondolattól megkönnyebbültem. De a bortól nem. Olcsó, új bor volt, a szőlőtőkén maradt vackorból és hulladékból, sőt, jórészt seprőből erjesztett keserű-savanyú lőre, rosszabb a sörnél! Az orvosságszedésnek csak egy módja lehetséges: az ember beveszi, így vettem be én is a bort. Hátrahajtottam a fejem, és lehajtottam a pohár tartalmát. Még egyet nyeltem, és lement a méreg, mert méreg volt az gyermeki szervezetemnek és testemnek.
Ha most visszagondolok erre, megértem, hogy Pietro elcsodálkozott. Félig megtöltött egy második poharat, és elibém tolta az asztalon keresztül. Megdermedtem a félelemtől, kétségbeestem, hogy micsoda balsors szakadt rám, és lehajtottam a második pohárral is. Ez már sok volt Pietrónak. Meg kell, hogy ossza valakivel a felfedezett csodagyereket. Odahívta Domenicót, egy bajuszos olaszt, hogy nézze meg ő is ezt a mutatványt. Most tele poharat adtak a kezembe. Az ember mindent megtesz, hogy az életét megmentse, összeszedtem minden erőmet, legyűrtem a torkomat fojtogató öklendezést, és lehajtottam a bort.
Domenico sohasem látott ilyen hősi képességű gyereket. Kétszer töltötte még meg a poharat, mindkét alkalommal színültig, és nézte, hogyan tűnik el a torkomban. Ekkor már nagy vonzóereje volt a mutatványomnak. Középkorú olasz munkások, az óvilágból származó parasztok, akik nem beszéltek angolul, és nem tudtak táncolni az ír lányokkal, mind körülálltak. Valamennyien feketék voltak és vad külsejűek, övet viseltek és piros inget, tudtam, hogy kést hordanak magukkal. Úgy foglak körül, akár a tengeri rablók. És Pietro és Domenico mutogattak nekik engem.
Ha ostoba lettem volna, ha nem lett volna képzelőtehetségem, ha csökönyös vagyok és makacs, aki a maga útját járja, akkor nem kerülök ilyen csávába. És a lányok és legények táncoltak, senki sem akadt, aki megmentett volna a végzettől. Ügy emlékezem az egész eseményre, mint valami évszázados félelem kínjaira egy gyilkos tömeg kellős közepén, és megszámlálhatatlan, vörös itallal teli pohár kering emlékezetemben, amely mind a borral öntözött asztal csupasz deszkáján keresztül imbolygott felém, hogy tartalma lecsorogjon égő torkomon. Akármilyen rossz volt a bor, a kés a hátamba még rosszabb lenne, és én élni akartam mindenáron.
Ha most – a gyakorlott ivó felvilágosodottságával – visszaemlékezem, már tudom, miért nem estem össze ijedtemben az asztalnál. Amint mondottam, megdermedtem, valósággal megbénított a félelem. Egyetlen mozdulatra voltam képes: ajkamhoz emelni a poharak vég nélküli sorát. Egyensúlyba állított, mozdulatlan űrtartalommá váltam a magamba öntött töméntelen bor számára. Még ahhoz is túlságosan meg voltam rémülve, hogy felforduljon a gyomrom. Körülöttem állott tehát az egész olasz banda, és bámulták a csodagyereket, aki egy automata hidegvérével vedelte a bort. Nem a hencegés szelleme beszél belőlem, ha azt mondom: sohasem láttak még ehhez hasonlót.
Elérkezett az indulás ideje. A részeg legények mind vaskosabb tréfálkozása miatt a nagyrészt józan lányok türelmetlenül sürgették az indulást. Magam sem tudom, miképpen, de egyszerre csak az ajtóban találtam magam, mellettem kis párom. Ővele nem esett meg az, ami velem, tehát józan volt. Nagyon mulattatták a dülöngélő legények, amint igyekeztek lépést tartani a párjukkal, és elkezdte őket utánozni. Azt hittem, ez valami nagyszerű játék, és én is megpróbáltam borgőzösen botorkálni. De a lánykában nem volt bor, ami felkeveredett volna, nekem ellenben egy-kettőre fejembe kergette a mozgás a fölszálló gőzöket. Már az elindulásnál természetesebben csináltam a dolgot, mint ő. Néhány pillanat múlva magam is csodáltam önmagamat. Láttam, amint az egyik legény vagy féltucat tántorgó lépés után megállt az út szélén, nagy komolyan belebámult az árokba, és látszólag alapos gondolkodás után ünnepélyesen belezuhant. Hihetetlenül nevetségesnek találtam. Én is az árok szélére botorkáltam, azzal az eltökélt szándékkal, hogy ott megállok. Az árok fenekén tértem magamhoz, miközben ijedt arcú lányok próbáltak kihúzni.
Most már nem óhajtottam megjátszani a pityókást. Nem találtam benne semmi mulatságosat. Szemem csak úgy ugrált, és nagyra tátottam a számat, levegő után kapkodva. Kezemet fogva vezetett egy-egy lány, de a lábam olyan nehéz volt, mint az ólom. A szesz, amit magamba döntöttem, a szívemet marta és az agyamat csípte, égette, mint valami ostor. Ha gyönge gyermek vagyok, egész bizonyosan megöl. Valójában közelebb lebegtem a halálhoz, mint a megrémült lányok gondolták volna. Hallottam, amint egymást vádolgatták, hogy vajon kinek a hibájából történt a dolog, néhányan sírtak is – siratták magukat, engem, és azt, hogy a legények olyan gyalázatosán viselkedtek. De engem nem érdekelt semmi. Fuldokoltam. Levegő kellett. Még erősebben vert a szívem. A lányok erőszakkal vonszoltak magukkal. Négymérföldnyi út állott előttünk hazáig. Négy mérföld! Emlékszem, hogy ködbeborult szemmel láttam egy keskeny hidat végtelen távolságban lebegni. Valójában nem volt százlépésnyire sem. Amikor odaértünk, összerogytam, és zihálva feküdtem a hátamon. A lányok próbáltak fölemelni, de nem boldogultak velem, én csak tehetetlenül fuldokoltam tovább. Elrémült kiáltozásukra odajött Larry, egy tizenhét éves kótyagos legény, aki úgy kezdett hozzá talpra állításomhoz, hogy teljes súlyával a mellemre dőlt. Homályosan emlékszem erre és a lányok sikoltozására, akik kétségbeesetten viaskodtak vele, amíg nagy üggyel-bajjal sikerült lecibálniuk rólam és elvonszolni. Azután nem tudok semmi másról, csak később hallottam, hogy Larry bemászott a híd alá, és ott töltötte az éjszakát.
Amikor magamhoz tértem, sötét volt. Négy mérföldet cipeltek öntudatlanul, és ágyba fektettek. Beteg voltam, a szívemet és belső szerveimet szörnyű feszültség marcangolta, ami rettentően elkínzott, és minduntalan visszazuhantam az önkívület lázviharába. Minden rémség és borzalom, ami gyermekagyamban meglapult, hirtelen életre kelt. A legrettenetesebb látomások táncoltak előttem, gyilkosságokat láttam, majd engem üldöztek gyilkosok, kiáltoztam, őrjöngtem, verekedtem. Kimondhatatlanul gyötrődtem. Amikor néha föleszméltem önkívületemből, mintha anyám kétségbeesett sírását hallottam volna: „De az agya! Elveszti az eszét!” Amikor újra visszazuhantam az önkívületbe, magammal vittem ezt a gondolatot: az őrültek házába voltam bezárva, ápolók ütöttek-vertek, és rikoltozó bolondok özönlöttek körül.
Mélységesen hatott gyermeklelkemre, amit a San Francisco-i kínai negyed bűnbarlangjairól kapdostam el szüleim beszélgetéseiből. Rémlátásaim oda vezettek, mélyen a föld alá, ezernyi ilyen bűnbarlangba, és bezárt vasajtók mögött gyötrődtem és szenvedtem végig száz kínhalált. Amikor apámra bukkantam, aki ezekben a földalatti kriptákban játszott egy asztalnál nagy halom aranyban a kínaiakkal, a legrettenetesebb káromkodások formájában robbant ki belőlem minden szenvedésem. Fel akartam ugrani az ágyban, birkóztam azokkal, akik le akartak fogni, és átkoztam apámat, hogy csak úgy visszhangzottak a mennyezet mestergerendái. Minden mocsok, ami e primitív vidéken az egymást káromló emberek szájából elhangzott, mélyen belevésődött agyamba. Máskor ki nem mertem volna mondani ilyen szitkokat, de most csak úgy buzogtak belőlem, teli torokból, amint átkoztam apámat a földalatti kriptában, amiért a hosszú copfos, hosszú körmű kínaiakkal játszott.
Csoda hogy nem szakadt ki a szívem vagy szét nem robbant az agyam aznap éjjel. Egy hétéves gyermek véredényei és idegközpontjai aligha képesek általában kiállni egymás után ilyen borzalmas lázrohamokat. Senki sem aludt a vékony falú farmházban azon az éjszakán, amikor John Barleycorn akarata beteljesült rajtam. Larrynak a híd alatt nem voltak ilyen őrjöngési rohamai, mint nekem. Biztos vagyok benne, hogy kábultan, álmatlanul aludt, másnap egyszerűen rosszkedvűen, összetörve ébredt, és ha még ma is él, nem is emlékszik arra az éjszakára, olyan jelentéktelen esemény volt az életében. De az én agyamba örökre bevésődött ez az élmény. Amint most leírom – harminc esztendő múltán –, mindent éppoly élesen, tisztán látok, éppoly elevenen, borzalmasan érzek, mint akkor éjszaka.
Napokig beteg voltam, és úgy éreztem, teljesen feleslegesen int anyám, hogy kerüljem el John Barleycornt. Anyámat nagyon megrendítette az eset. Úgy érezte, hogy rosszul, nagyon rosszul cselekedtem, ellentétbe kerültem tanításaival. Hogy mondhattam volna meg neki én, akinek nem volt szabad visszafeleselnie, akinek nem is volt kellő szókincse lelki képeinek kivetítésére, hogy éppen az ő elmélete sodort részegségbe. Ha nem ismertem volna elméletét a sötét szeműek és az olaszok jelleméről, sohase volna be ajkamat a keserű-savanyú lőrével. És amíg férfivá nem fejlődtem, nem mondtam el neki a szégyenletes történet igazi okát.
A betegségem utáni napokban egészen belezavarodtam egyes kérdésekbe, másokat ellenben egészen tisztán láttam. Éreztem, hogy bűnbeestem, de halvány mentségkent volt valami igazságtalanságérzetem is. Rosszul cselekedtem ugyan, de nem az én hibámból, egészen világos volt azonban az az elhatározásom, hogy soha többé nem nyúlok semmilyen italhoz. Nincs az a veszett kutya, amelyik jobban irtózzék a víztől, mint én akkor az alkoholtól!
De oda akarok kilyukadni, hogy ez az élmény bármilyen borzalmas volt is, mégsem tudott visszatartani attól, hogy John Barleycornnal még közelebbi ismeretséget kössek. Már akkor ott voltak körülöttem az erők, melyek feléje sodortak. Elsősorban – anyámat kivéve, aki mindent eltúlzott – úgy tűnt nekem, hogy a felnőttek nagyon elnézőek voltak az esettel szemben. Számukra tréfa volt az egész, egy mulatságos történetecske. Nem tapadt hozzá semmi szégyen. Még a fiúk és lányok is vihogtak, kacagtak azon, hogy ők milyen szerepet játszottak benne, élvezettel mesélgették, hogyan dőlt Larry a mellemre, és mint aludt a híd alatt, Meg hogy ez és ez aznap éjjel ugyancsak a homokbuckák közt aludt, és mi történt azzal a fiúval, aki az árokba zuhant. Mondom, amennyire meg tudom ítélni, nem láttak semmi kivetnivalót a dologban. Valami csiklandós, pokolian kacagtató, vidám, nagyszerű esemény volt abban az egyhangú, munkával teli életben, azon a sivár, ködös tengerparton.
Az ír telepesek jóindulatúan pirongattak szereplésem után, és addig veregették vállamat, amíg végül úgy éreztem, hogy valami hősies dolgot cselekedtem. Pietro és Domenico meg a többi olasz büszkélkedett ivóképességemmel. Az erkölcs nem fordította arcát az ivás ellen. Különben is mindenki ivott. Nem akadt egyetlen bornemissza az egész környéken. Még a falusi iskolánk tanítója is – egy ötven év körüli, őszbevegyült férfiú – szünnapot adott, amikor John Barleycornnal birkózott és ő maradt alul. Így tehát nem éreztem erkölcsi botlást. Undorom az alkoholtól merőben fizikai maradt. Nem szerettem az átkozott italt.

V. FEJEZET 

Az alkohollal szemben érzett fizikai undortól sohasem tudtam egészen megszabadulni. De legyőztem. Még ma is újra és újra legyőzöm, valahányszor iszom. Az ínyem sohasem szűnik meg tiltakozni ellene, és ízlésemben bízhatom, az tudja, mi a jó a szervezetemnek. De az emberek nincsenek tudatában annak, milyen hatást tesz az alkohol a szervezetre. Azért isznak, mert azt tudják, hogyan hat agyukra, ám elkerülhetetlenül hat az egész szervezetre is, és ez annál rosszabb a testnek.
Az alkoholtól való undorodásom ellenére gyermekkorom legvidámabb helye a kocsma volt. Amint ott ültünk a súlyos burgonyás kocsin, ködbe burkolva, lábunk elzsibbadt a tétlenségtől, miközben a lovak poroszkáltak a homokbuckák közt kanyargó mély úton – egy fényes látomás mindig megrövidítette az utat. E fényes látomás Colma kocsmája volt, ahol az apám vagy bárki, aki éppen arra hajtott, mindig megállt egy korty italra. És én is leszálltam, hogy megmelegedjem a kályhánál, és kaptam egy sós lepényt. Csupán egy sós lepényt, de számomra az is mesebeli fényűzés volt. Jó dolog a kocsma. Visszaülve a kocogó lovak mögé, egy óráig is majszoltam azt az egy sós lepényt. Apránként eszegettem, ügyelve, hogy egy morzsányi se prédálódjék el, és addig szopogattam minden falatot, amíg nyúlós, finom pép lett belőle. Sohasem nyeltem le falatonként ezt a csemegét, ahogy rendesen enni szokás. Csak éppen szopogattam, addig nyámmogtam, forgattam a nyelvemmel, odatapasztottam a szájpadlásomhoz, amíg a végén semmivé olvadt, és legördült, lecsúszott a torkomon. Horace Fletchernek2 semmi kifogása sem lehetett ellenem, amikor lepényre került a sor.
Szerettem a kocsmát. Különösen a San Francisco-i kocsmákat, ahol a legnagyszerűbb csemegéket lehetett kapni: furcsa kenyeret, perecet, lepényt, sajtot, hurkát, szardíniát – mindenféle csodadolgokat, amiket sohasem láttam otthoni sovány asztalunkon. Egy ízben, emlékszem, egy ilyen kocsma tulajdonosa valamilyen édes szirup- és szódavíz-keverékkel kínált meg. Apám nem fizetett érte. A tulajdonos vendégelt meg vele, és attól kezdve az én szememben ő volt a jó és a barátságos ember mintaképe. Róla álmodtam éveken át. Akkor még csak hétéves voltam, mégis magam előtt látom most is, pedig csak akkor, egyetlenegyszer láttam életemben. Az ivó a Piac utca déli részén volt, az utca nyugati oldalán. Amint beléptünk, balról volt a söntésasztal, jobbra a fal mentén pedig az ételpult. A helyiség hosszú volt és keskeny, és a háttérben, a csapra ütött söröshordók mögött kis, kerek asztalkák álltak székekkel. A tulajdonosnak kék szeme volt, világos, selymes haja kikandikált fekete selyemsapkája alól. Emlékezem, barna kötött ujjast viselt, és egész pontosan látom a helyet a palacksor közepén, ahonnan leemelte a vörös szirupos üveget. Sokáig beszélgettek apámmal, én pedig szürcsölgettem az édes italt, és imádtam a kocsmárost. És évek múltán is imádtam az emlékét.
Két szomorú tapasztalatom ellenére, most is itt volt John Barleycorn, és csábított és vonzott mindenütt a társaséletben. Ott volt a kocsmák megismerése, ami mély benyomást keltett a gyermek lelkében. Ott volt a gyermek, aki most alkotja meg a világról első ítéletét, és a kocsmát pompás, kívánatos helynek tartja. A boltok, középületek, sem más, embereknek szolgáló házak nem nyitottak meg ajtajukat előttem, hogy megmelegedjem a tüzüknél, és elfogyasszam a keskeny, fal mellett álló polcokról az istenek eledelét. Ajtajuk örökre zárva volt előttem, a kocsmaajtó ellenben mindig nyitva állt. És mindig, mindenütt találtam kocsmát, fő- és mellékutcákban, szűk sikátorokban és népes országutakon, kivilágított, kedélyes, télen meleg, nyáron hűs, sötét kocsmákat. Igen, a kocsma nagyszerű, pompás hely volt, és még ennél is több.
Amikor tízesztendős voltam, családom felhagyott a gazdálkodással, és a varosba költöztünk. Ott, tízéves koromban kezdtem el pályafutásomat az utcán, mint újságkihordó. Ennek egyik oka az volt, hogy kellett a pénz. A másik, hogy tapasztalatokra volt szükségem. Megtaláltam az utat a nyilvános népkönyvtárakhoz, és olvastam a végkimerülésig. Azokon a szegényes ranchókon, ahol addig éltem, nem voltak könyvek. Csodálatos módon hozzájutottam négy nagyszerű kölcsönkönyvhöz, s valósággal faltam őket. Az egyik Garfield3 élete volt, a másik Paul du Chaillu4 afrikai utazásai, a harmadik Quida5 egyik regénye (az utolsó negyven oldal hiányzott belőle), és a negyedik Irving6 „Alhambrá”-ja. Ez utóbbit a tanítónő adta kölcsön. Nem voltam valami élelmes gyermek. Nem tudtam rászánni magam, mint Olivér Twist, hogy még kérjek. Amikor visszaadtam az „Alhambrá”-t a tanítónőnek, reméltem, hogy ad majd egy másik könyvet. És mert nem adott – valószínűleg úgy találta, hogy nem értékelem eléggé –, egész úton hazafelé az iskolától a ranchig, három mérföldön át sírtam. Vártam, reméltem, hogy mégiscsak ad majd egy másik könyvet. Sokszor csaknem annyira feltüzeltem magam, hogy kérjek tőle, de sohasem jutottam el a kellő bátorságig.
Aztán jött Oakland, és a nagy ingyen kölcsönkönyvtár polcain felfedeztem a látóhatáron túli, pompás világot. Ezer meg ezer könyv, legalább olyan jók, mint az én négy könyvem, sőt még jobbak is. A könyvtárakban akkoriban még nem volt külön gyermekosztály, és így furcsa kalandjaim adódtak. Emlékszem, egy ízben igen nagy hatást tett rám a könyvkatalógusban a következő cím: „Peregrine Pickle kalandjai”. Kiállítottam a kérőlapot, és a könyvtáros kiadta Smollett7 összes műveit egy hatalmas kötetben. Olvastam én mindent, de főleg történelmet, kalandokat, és minden régi utazást szárazföldön és vízen. Olvastam reggel, délben és éjszaka. Olvastam az ágyban, az asztalnál, olvastam iskolába menet és jövet, olvastam a szünetek alatt, amíg a többi osztálytársam játszott. Nyugtalan, ingerlékeny voltam. Mindenkinek azt mondtam: „Menj a csudába! Idegesítesz!”
Szóval, tízéves koromban már az utcán voltam, mint újságkihordó. Nem volt időm olvasni. Sok időmet lefoglalták a gyakorlati tudnivalók: meg kellett tanulnom birkózni, tülekedni, élelmesnek, merésznek lenni és ravaszkodni. Minden érdekelt, minden elgondolkoztatott. Nem utolsó sorban a kocsma. Ki- és bejártam jó néhányba. Emlékszem, abban az időben a 6. és 7. utca között, a Broadway keleti oldalán minden sarkon volt egy kocsma.
A kocsmai élet egészen más volt. Az emberek nagy hangon beszéltek, harsogva nevettek, valami nagyszerű volt a levegőben. Több volt, mint a hétköznapi élet, ahol semmi sem történt. Mindig elevenen pezsgett, sőt néha szinte izzott a levegő, például amikor pofonok csattantak, vér folyt, és szálas rendőrök rohantak be, hogy lefüleljék a verekedőket. Nagyszerű pillanatok voltak ezek az életemben. Fejem megtelt a vad, bátor küzdelemmel, izgalmas tengeri és szárazföldi kalandokkal. Abban nem találtam semmi nagyszerűt, amikor végigloholtam az utcákon és bedobáltam az újságot az ajtókon. De a kocsmában még az asztalon vagy a fűrészporban elnyúló borgőzösöket, a tökrészegeket is titokzatos és csodálatos lényeknek láttam.
Mi több: a kocsma ellen nem volt semmi kifogás. A városatyák jóváhagyták és engedélyezték őket. Nem is voltak olyan félelmetes helyek, mint ahogy a fiúktól hallottam, akiknek nem nyílt alkalmuk annyi tapasztalatra, mint nekem. Bár lehet, hogy félelmetesek voltak, de szörnyen érdekesek, és a fiúk mindig éppen arra vágynak, hogy a „szörnyen érdekes” dolgokat megismerjék. Ugyanilyen értelemben borzalmasak a tengeri kalózok, hajótörések, háborúk is, és melyik egészséges fiú nem adná oda a lelki üdvösségét, csak hogy ilyesmikben részt vehessen?
Egyébként láttam az ivókban újságírókat, kiadókat, ügyvédeket, bírákat, akiket ismertem arcról és névről. Ezek ütötték rá a kocsmára a társadalmi elismerés hivatalos bélyegzőjét. Ezek igazolták az én kocsma iránti érdeklődésemet. Nekik is kellett benne valami különöset találni – azt a bizonyos életmögöttiséget, amit én éreztem, és ami után oly mohón tapogatóztam. Mi volt az, nem tudom; de kellett, hogy legyen, mert úgy összeverődtek itt az emberek, mint a zümmögő legyek a mézesfazék körül. Nekem nem voltak gondjaim, a világot vidámnak láttam, tehát nem jöhettem rá, hogy amit az emberek itt keresnek, az nem egyéb, mint a feledés, a fárasztó robot és áporodott bánat elfeledése.
Nem mintha ittam volna akkoriban. Tíztől tizenöt esztendős koromig ritkán nyúltam italhoz, de bensőséges kapcsolatban voltam állandó ivókkal és kocsmákkal. Magam kizárólag azért nem ittam, mert nem szerettem az italt. Amint telt-múlt az idő, dolgoztam mint kisegítő a jegesnél, vagy a bábukat állítgattam a kuglizóban, a kocsmahelyiség mögött, és vasárnap a tánchoz kisöpörtem a kocsmát.
A hatalmas termetű, vidám Josie Harper beszálló-kocsmája a Telegraph Avenue és a 33. utca sarkán volt. Ide egy évig hordtam az esti újságot, míg csak át nem tettem működésem színhelyét a tengerpart és rakodó környékére. Az első hónapban, amikor behajtottam Josie Harper számláját, egy pohár bort töltött nekem érte. Szégyelltem visszautasítani, hát megittam. De azután kilestem az alkalmat, amikor nem volt a közelben, és inkább a csaposától szedtem be a pénzt.
Amikor első ízben dolgoztam a kuglizóban, és már órák óta állítgattuk a bábukat, a csapos szokás szerint behívott minket, fiúkat, hogy igyunk egyet. A többi fiú sört kért. Én azt mondtam, inkább málnaszörpöt kérek. A fiúk vihogtak, és láttam, hogy a csapos különös, kutató pillantást vet rám. De mégis kinyitott egy üveg szörpöt. Később, amikor visszamentünk a kuglizóba, a fiúk fölvilágosítottak. Megsértettem a csapost. A szörp sokkal drágább, mint egy pohár csapolt sör. És ha a munkahelyemet meg akarom tartani, ajánlatos lesz sört innom. Egyébként is, a sör tápláló. Jobban tudok dolgozni tőle. A málnaszörp nem tartalmaz táperőt. Ezek után, ha nem tudtam elkerülni, sört ittam, és sehogy sem értettem, mi jót találnak benne az emberek. Mindig úgy éreztem, hogy hiányzik belőle valami.
Amit nagyon szerettem ebben az időben, az a cukor volt. Öt centért vehettem öt „ágyúgolyót” – nagy darab, pompás, sokáig szopogatható csemegét. Minden egyes darabot egy teljes óráig szopogattam. Azután ismertem egy mexikóit, aki nagy darabokban árulta a barna árpacukrot, öt centért. Eltartott egy félnapig, amíg egyet elfogyasztottam. Sokszor egész ebédem egy ilyen árpacukor-darab volt. Őszintén szólva, ebben találtam tápértéket, de a sörben nem.

VI. FEJEZET 

Gyorsan közeledett a második menet, amelyben összecsaptam John Barleycornnal. Akkor történt ez, amikor tizennégy éves lettem, és a fejem tele volt régi kalandos útleírásokkal. Képzeletemben gyakran merült fel a délszaki szigetek és messzi tengerpartok képe: akkoriban egy kis vitorláson hajókáztam a San Francisco-öböl és az Oakland-folyó torkolata között. A tengerre vágytam. Ki akartam szabadulni a köznapok egyhangúságából. Ifjúságom virágában éltem, romantikára és kalandokra éhesen, vad életről ábrándozva a vad férfivilágban. Sejtelmem sem volt arról, hogy ennek a férfivilágnak minden sejtje át meg át van itatva alkohollal. Így történt, hogy egy szép napon, amikor hajómon kifeszítettem a vitorlát, találkoztam Scottyval. Szálas, tizenhét éves legény volt, bevallotta, hogy Ausztráliában megugrott egy angol hajóról. Éppen most hozta vissza munka fejében egy másik hajó San Franciscóba, és szeretett volna újra feljutni valamelyik bálnavadászhajóra. Az öböl túlsó felén, ahol a hajók vesztegeltek, horgonyzott az egyárbocos Lomha. Egy cetvadász gondozta. Legközelebb a Bonanza bálnavadász-hajóval szándékozott útra kelni. Átvinném-e őt, Scottyt, a hajómon, hogy a cetvadásszal beszélhessen?
Hogy átviszem-e? Hát nem hallottam-e sok mesét és pletykát a Lomháról, mely legutóbb a Sandwich-szigetekről tért haza, ahol ópiumcsempészéssel foglalkozott? Gondozója a cetvadász. Hányszor láttam és irigyeltem a szabadságáért! Sohasem kellett elhagynia a tengert. A Lomha kabinjában aludt minden éjjel, amíg nekem haza kellett mennem a szárazföldre aludni. A cetvadász csak tizenkilenc éves volt (semmi mással nem tudta bizonyítani, hogy cetvadász, mint a saját kijelentésével); de sokkal nagyszerűbb személyiségnek tartottam annál, semhogy meg mertem volna szólítani, amint ott köröztem sóvárogva a hajója körül. Hogy elvinném-e Scottyt, a szökött tengerészt, aki meg akarja látogatni cetvadászt az ópiumcsempész Lomhán? Hogy elvinném-e?!
A cetvadász feljött a fedélzetre, hogy a zászlójelzésünkre feleljen, és fölhívott a hajójára. Megjátszottam a tengerészt, a felnőtt férfit, úgy kormányoztam hajómat a Lomha mellé, hogy le ne horzsolja fehérre mázolt oldalát, majd hosszú kötéllel a hajó farához kötöttem, aztán meghúztam a kötelet két elegáns, laza félhurokkal. Lementünk a hajó gyomrába. Ez volt az első cetvadász-hajó, amelynek a belsejét is láttam. A falon lógó ruhákból penészszag áradt. De ki törődik ezzel? Mikor ez valódi tengerészviselet? Bőrzeke kordbársonnyal szegve, kék kabát, tengerészsapka, tengerészcsizma és vízhatlan overall. Feltűnt, mennyire takarékoskodnak a hellyel: keskeny ágyak, felcsapható asztalok, hihetetlenül kis szekrények. Iránytű, tengerészlámpák a tartóban, kék hátú térképek hanyagul összetekerve, félrerakva, a jelzőzászlók ábécé sorrendben, és egy tengerészkörző a kabinfal fájába szúrva, amely a naptárt tartotta. Egy egészen más világ. Itt ültem, életemben először, egy tengeri hajó belsejében, mégha csempészhajó volt is, egy cetvadász barátjaként fogadott, és itt volt egy szökött angol tengerész, aki azt állította magáról, hogy Scotty a neve.
A legelső az volt, hogy a tizenkilenc éves cetvadász és a tizenhét éves tengerész mindent megtett, hogy bebizonyítsa, hogy ők már férfiak. A cetvadász megpendítette, hogy jó volna inni egyet. Scotty előkotort zsebéből néhány ezüst és nikkel pénzdarabot. A cetvadász elment egy rózsaszínű palackkal, és megtöltötte valami titkos lebujban, mert engedélyezett kocsma nem volt a környéken. Pohárból ittuk az olcsó, komisz pálinkát. Talán gyöngébb voltam vagy silányabb, mint a cetvadász és a tengerész? Azok férfiak voltak. Bebizonyították azzal, ahogyan ittak. Az ivás a férfiasság mértéke. Tehát velük ittam, egyik pohárral a másik után, fenékig ürítve mindegyiket, de hol volt ez az átkozott ital egy darab árpacukortól vagy a pompás „ágyúgolyótól”? Összeborzongtam és nyeltem, visszaszorítva a hányingert minden egyes kortynál, férfiasan eltitkolva minden gyanús jelet.
A délután folyamán többször megtöltettük a rózsaszínű palackot. Nekem mindössze húsz centem volt, de kitettem férfiasan. Titokban sajnáltam ugyan, arra gondoltam, mennyi édességet vehettem volna érte. A folyadék a fejünkbe szállt, Scotty és a cetvadász arról fecsegett, hogy majd „leszaladnak” Keletre, nagyhangon emlegették a Horn-fok körüli orkánokat, a La Plata-i szélviharokat, a déli tengeri forgószeleket, a Csendes-óceán északi viharait, a sarkvidéki jégben összezúzódó bálnavadász-hajókat.
–Az ember nem tud úszni abban a jeges vízben – mondta nekem bizalmasan a cetvadász. – Egy pillanat alatt megdermed, és máris lent van. Ha a bálna szétzúzza a hajót, legjobb, ha ráhasal az ember egy evezőre, aztán, amikor a hideg összehúzza, fennmarad a vízen...
–Persze – mondtam hálás főbólintással és azzal a szilárd bizonyossággal, hogy majd én is vadászom bálnára, és ott leszek a Jeges-tengeren, ahol szétzúzódik a hajóm. És valóban egyedülálló információnak éreztem megjegyzését, s elraktároztam agyamban, ahol mindmáig megmaradt.
De nem tudtam hozzászólni, legalábbis eleinte. Egek! Mindössze tizennégy esztendős voltam, és soha életemben nem jártam tengeren. Csak hallgattam ezt a két tengeri medvét, s azzal bizonyítottam férfiasságomat, hogy velük ittam, becsületesen, egyik poharat a másik után.
Az ital szabadon dolgozott bennem; Scotty és a cetvadász beszélgetése úgy hömpölygött keresztül a Lomha zárt kabinján és az én agyamon, mint valami hatalmas, szabad szélorkán. Képzeletben már a jövőben éltem, és ott himbálóztam én is a vad, őrjöngő, nagyszerű világban, ezer kaland közepette.
Összemelegedtünk. Minden gátlásunk feloldódott, a beszélgetés egyre elevenebb lett. Úgy éreztük, mintha évek óta ismernénk egymást. A cetvadász már balsikereiről és titkos megszégyenülésekről beszélt. Scotty szegény öreg édesanyját siratta, aki úri asszony – erősítgette –, rémes születésű és szerény körülmények között él Edinburgh-ben, s a szájától is megvonta a falatot, hogy kifizethesse az inasdíjat a hajótulajdonosnak, mert az volt minden vágya, hogy fiából kereskedelmi hajóstisztet, gentlemant faraghasson… Majd meghasadt a szíve, amikor a fia megszökött Ausztráliában, és mint közönséges tengerész ment át egy másik hajóra. És Scotty be is bizonyította, hogy igazat mond. Előhúzta zsebéből legutolsó szomorú levelét, és miközben hangosan felolvasta, sírt, zokogott. A cetvadász és én együtt sírtunk vele, megesküdtünk, hogy mind a hárman hajóra szállunk a bálnavadász Bonanzára, magas osztalékot kapunk és együtt zarándokolunk el Edinburgh-be, hogy egész pénzünket a drága hölgy ölébe ontsuk.
És miközben John Barleycorn egyengette útját az agyamba, felolvasztotta tartózkodásomat, elfújta szerénységemet, beszélt velem és rólam és helyettem – ő, fogadott ikertestvérem és hasonmásom, én is nagy hangon beszéltem, hogy férfinak és kalandornak mutatkozzam, és végül már magam is dicsekedtem olyasféle részletekkel, hogy miképp szeltem át a San Francisco-i öblöt tomboló délnyugati viharban kis vitorlásommal, pedig még a kétárbocosok tengerészei is kételkedtek az ilyen vállalkozás sikerében. Majd én – vagy John Barleycorn, mert már egyek voltunk –, azt mondta Scottynak: lehet, hogy ő jó tengerész a nyílt tengeren, ismerheti az utolsó szögig is a nagy hajókat, de ha kis vitorlásról van szó, akkor akár ölbetett kézzel legyőzöm, körülröhögöm a hajóját.
Az volt az egészben a legszebb, hogy kérkedésem igaz volt. Józan fővel, amilyen tartózkodó és szerény vagyok, sohasem mertem volna megmondani Scottynak, mire tartom az ő vitorlázó tudományát. De John Barleycorn mindig ilyen; megoldja a nyelvet és kifecsegi a titkot.
Scotty vagy az ő John Barleycornja, vagy mind a ketten persze megsértődtek megjegyzésemen. De én sem hagytam magam. Bátran felvehettem a versenyt bármelyik tizenhét éves, meglógott hajósinassal. Dülöngtünk és ágaskodtunk, mint két fiatal kis kakas, mire a cetvadász újabb adagot töltött, hogy bocsássunk meg egymásnak és béküljünk ki. Meg is tettük egymást átölelve, örök barátságot fogadva egymásnak – épp úgy, mint Fekete Matt és Tom Morrisey, a San Mateó-i konyhában. És amikor eszembe jutottak, tudtam, hogy végre férfi vagyok, sovány tizennégy esztendőm ellenére is, éppoly hatalmas és férfias, mint az a két szálas óriás, akik összevesztek és kibékültek, egyszer régen, azon az emlékezetes vasárnap reggelen.
Közben elérkeztünk az éneklő állapothoz, és én csatlakoztam Scottyhoz és a cetvadászhoz. Itt, a Lomha kabinjában hallottam először az „Üsd le a fickót!”, az „Úszó felhő”-t és a – „Whiskyt, Johnny, whiskyt!”. Ó, hatalmas érzés volt! Kezdtem fölfogni az élet értelmét. Itt nem voltak közhelyek, ez nem az Oakland-torkolat, ez nem fárasztó körút – kapuról kapura, újságokkal megrakodva, és nem is jégszállítás és bábuállítgatás. Az egész világ az enyém volt, minden útját lábam alatt éreztem, és John Barleycorn izgatta képzeletemet, erőt adott ahhoz, hogy belekóstoljak a kalandos életbe, ami után úgy vágyódtam.
Nem voltunk közönséges halandók. Három mámoros fiatal isten voltunk, diadalmasan bölcsek, vidámak és legyőzhetetlenek. Ó – mondom most is, évek múltán –, ha John Barleycorn ebben a magasságban tudná tartani az embert, sohasem vennék egyetlen józan lélegzetet sem. De ez nem az ingyen élvezetek világa. Az ember vaskövetkezetességgel megfizet értük: az erőért megfelelő gyöngeség jár, minden magaslatért a velejáró mélység, minden képzelt isteni percért ugyanannyi idő a csúszás-mászás iszapjában. Minden diadalért, mely az élet hosszú napjait és heteit őrült és pompás pillanatokba sűríti, annyival rövidebb élet a fizetség, s gyakran súlyos uzsorakamat is ráadásul.
Erő és idő épp olyan régi ellenség, mint a tűz és a víz. Kölcsönösen emésztik egymást. Nem tudnak békében megférni. És John Barleycorn, bármily kápráztató bűvész legyen, mégis csak olyan rabszolgája a szerves kémiának, akár mi, halandók, valamennyien. Minden ideg-Marathónért súlyos árat kell fizetnünk, és John Barleycorn sem tudja kijárni a kötelező díj elengedését. El tud vezetni a csúcsokra, de nem tud ott-tartani, különben mindnyájan a hódolói lennénk. Nincs olyan rajongója, aki ne fizetne a vad táncokért, amelyekhez John Barleycorn fütyüli a zenét.
Mindezt utólagos bölcselkedéssel állapítottam meg. A tizennégy esztendős suhancnak sejtelme sem volt róla, amint ott ült a Lomha kabinjában a cetvadász és a szökött tengerész között, és kitágult orrcimpával szívta be a penészes tengerészruhák szagát, és kórusban harsogta: „Jenki hajó, gyere le a folyón! Húzzátok meg, fiúk, rajta, rajta!”...
Érzelgőssé váltunk, mindnyájan egyszerre beszéltünk, ordítoztunk. Az én nagyszerű szervezetem állta a sarat, gyomrom megemésztette volna akár a rozsdás vasat is, és még mindig teljes erővel bírtam a versenyfutást John Barleycornnal, amikor Scotty már lemaradozott és lassan elgyengült. Beszéde összefüggéstelenné vált. Kereste a szavakat, de nem találta, és ha mégis megtalálta a megfelelőt, nem tudta kibökni. Megmérgezett öntudata fokról fokra elhagyta. Szeméből elszállt a csillogás. Oly bambán meredt maga elé, mint amilyen maflán erőltette a beszédet. Arca mélává vált, teste összecsuklott, akárcsak az öntudata. (Az ember csak akkor ül egyenesen, ha erre irányuló akaratát érvényesíteni tudja.) Scotty kóválygó agya nem tudta ellenőrizni és irányítani izmait. Irányító szervei teljesen fölmondták a szolgálatot. Erőlködött, hogy fölhajtson még egy pohárral, de olyan gyönge volt, hogy leejtette poharát a padlóra. Aztán, legnagyobb mulatságomra, elkezdett sírni, belezuhant az ágyba, és máris mélyen horkolt.
A cetvadász és én tovább ittunk, felsőbbségesen nevettünk Scotty állapotán. Kinyitottuk az utolsó üveget, és megittuk ketten. Scotty hortyogása szolgáltatta hozzá a kíséretet. Majd a cetvadász is belezuhant az ágyába, és egyedül maradtam, legyőzetlenül a csatatéren.
Nagyon büszke voltam, és John Barleycorn is büszke volt reám. Győztem az ivást. Férfi voltam. Leitattam két férfit az öntudatlanságig. És én még mindig egyenesen álltam a lábamon, megtaláltam a fedélzetre vezető utat, hogy friss levegőt szívjak égő tüdőmbe. Ebben a versenyben, a Lomhán fedeztem fel, milyen jó a gyomrom és mennyire bírom az italt, s ez a kis felismerés nagy büszkeséggel töltött el, nemcsak akkor, hanem az elkövetkező években is. De a végén mégis rá kellett döbbennem, hogy valójában csak nagy szerencsétlenségnek tekinthető. Szerencsés ember az, aki csak néhány pohárka italt bír el. Szerencsétlen fickó ellenben az, aki sok pohárral bírja, anélkül, hogy valamiképpen is meglátszana rajta, akinek számtalan pohár kell ahhoz, hogy megérezze az ital „erejét”.
A nap lemenőben volt, amikor kiléptem a Lomha fedélzetére. Bőven akadt fekvőhely a hajón. Nem kellett volna hazamennem. De tüntetni akartam magam előtt azzal, hogy mennyire férfi vagyok. Ott ringott az én egyárbocosom a Lomha faránál. Az erős dagály utolsó hullámai az óránként negyven mérföld sebességű tengeri szél korbácsának engedelmeskedve, széles pásztában rohantak kifelé a csatornából. Az áramlás sodra tisztán kirajzolódott a fehértarajos vízhegyek és völgyek hátán.
Kibontottam a vitorlát, ellöktem magam, elfoglaltam helyem a kormányrúdnál, kézbe fogtam a főszárat és elindultam, hogy átszeljem a roppant áramlást. Hajóm nekilendült, és vadul belefúrta orrát a tarajos hullámokba. Csak úgy freccsent a víz. Lelkesedésem tetőpontjára hágott. Azt énekeltem, hogy „Üsd le a fickót!” – és közben vitorláztam. Már nem a tizennégy éves fiú voltam, aki egyhangú életét éli ebben az Oaklandnak nevezett álmos városban. Férfi voltam, isten, és az elemek alázatosan meglapulva engedelmeskedtek akaratomnak.
Az áramlás háborgása elcsitult. Vagy százméternyi lagymatag iszap maradt a csónakkikötő és a víz között. Behúztam tehát a vitorlát, teljes erővel nekivágtam az iszapnak, kiállva a hajócskám orrába és – mint annyiszor apály idején – az evezővel tolva tovább magamat. Most kezdett csak elhagyni az erő. Elvesztettem egyensúlyomat, és fejjel előre belezuhantam az iszapba. Akkor jöttem csak rá, hogy részeg vagyok, amikor talpra álltam, nyakig iszaposan, egyik karomból ömlött a vér, mert belevágtam egy kagylóba. De mit számít az? A csatorna másik oldalán két izmos tengerész fekszik öntudatlanul az ágyban, mert az asztal alá ittam őket. Én férfi voltam. Még mindig a lábamon álltam, ha térdig iszapban is. Nem volt kedvem visszamászni a hajómra. Átgázoltam az iszapon, magam előtt tolva vitorlásomat, és beleharsogtam a világba férfivoltomat.
Megfizettem érte. Jónéhány napig beteg voltam, gyalázatosan beteg, karom kínosan fájt, kiváltképp az, amelyiket megvágtam. Egy hétig alig bírjam használni, kínlódva vetkőztem, öltöztem.
Megesküdtem: „Soha többé!” A játék nem éri meg. Túl nagy az ára. Nem volt erkölcsi lelkiismeret-furdalásom. Meghátrálásomnak pusztán fizikai oka volt. Néhány lelkes pillanat nem éri meg ezeket a nyomorúságos, letört órákat. Ettől kezdve elkerültem a Lomhát. Átmentem a csatorna másik partjára, csak hogy elkerüljem. Scotty eltűnt. A cetvadász még a hajóján tartózkodott, de szöktem előle. Valahányszor kikötött a csónakkikötőben, elbújtam egy fészerben, hogy meg ne lásson. Féltem, hogy újabb ivást rendez, talán van is a zsebében egy üveg whisky.
És mégis (ez John Barleycorn bűvésztudománya) ez a délutáni ivás a Lomhán bíborfényű eseményként ragyogott szürke, egyhangú napjaim közepette. Újra és újra átéltem részleteit. Többek között belepillanthattam a férfiak tetteinek rugói és fogaskerekei közé. Láttam Scottyt sírni saját semmiházisága és edinburgh-i édesanyja, a született úrinő szomorú sorsa miatt. A cetvadász lélegzetelállítóan izgalmas kalandokat mesélt saját életéből. Ezernyi csábító, csalogató híradást kaptam az én világomon túl kezdődő világból, s rájöttem, hogy én is éppen annyira ebbe a világba való vagyok, mint az a két legény, aki velem ivott. Belepillantottam az emberi lélekbe. Beleláttam saját lelkembe, és sohasem sejtett nagyszerű távlatokat fedeztem föl benne.
Igen, az a nap kimagaslott a többi közül. Még a mai napok közül is kiemelkedik. Emléke örökre belevésődött agyamba. De igen magas árat kellett volna fizetnem érte. Inkább visszautasítottam hát, megtagadtam a fizetést – visszatértem az „ágyúgolyóhoz” meg az árpacukorhoz. A dolog lényege az, hogy egészséges, normális szervezetem egész fölépítése tiltakozott az alkohol ellen. Sehogy sem fért meg velem az ital. Utálatos! És ennek ellenére a körülmények továbbra is újra és újra John Barleycorn felé húztak, vonzottak, míg végül hosszú esztendők múlva eljött az idő, amikor őt kerestem mindenütt, és örömmel üdvözöltem, mint jótevőt és jó barátot szokás. És ugyanakkor megvetettem, gyűlöltem az egész idő alatt. Igen! Különös volt a mi barátságunk John Barleycornnal.

VII. FEJEZET 

Alig voltam tizenöt éves, amikor naponta végtelen hosszú órákon át dolgoztam a konzervgyárban. Hónapról hónapra a legrövidebb munkanapom is tíz órát tett ki. A tíz órai gépi munkához járult még az ebédidő, munkába menni és vissza, kora reggel felkelni, felöltözni, reggelizni, este enni, levetkőzni, lefeküdni; míg végül nem maradt több a huszonnégy órából, mint kilenc, ennyi pedig éppen alvásra kell minden egészséges ifjúnak. Ebből a kilenc órából, miután lefeküdtem, de még mielőtt leragadt volna a szemem, úgy rendeztem, hogy elloptam valamicskét – olvasásra.
Gyakran azonban nem hagyhattam abba éjfélig sem a munkát. Néha tizennyolc, húsz órát is talpon kellett lennem. Egyszer harminchat órát dolgoztam egyfolytában a gép mellett. És voltak hetek, amikor sohasem hagytam abba a munkát tizenegy óra előtt, s mire hazamentem és ágyba kerültem, fél egy lett, és fél hatkor már ébresztettek, hogy öltözzem. Megreggeliztem és indultam, hogy hét órakor, amikor a gyár dudája megszólal, már a gép mellett álljak.
Egy percet sem tudtam ellopni imádott könyveim számára. És mi köze lehetett John Barleycornnak ehhez a megerőltető, egyhangú, fáradságos robothoz? Sok köze. Hadd mondjam el. Azt kérdeztem magamtól: hát ez az élet, hogy igavonó barom legyek? Még egy ló sem dolgozott annyit egész Oaklandban, mint én. Ha ez az élet, akkor én teljesen kiábrándultam belőle. Kis hajómra gondoltam, amely használatlanul vesztegelt a kikötőben, és közben apró kagylók tömege rakódott a fenekére. Eszembe jutott az öbölben fújdogáló szél, eszembe jutottak a naplementék, a napfelkelték, amiket nem láttam többé, s hogyan szúrta, csavarta orromat a sós levegő, hogyan csípte bőrömet a sós víz, amikor beugrottam, eszembe jutott annak a világnak minden szépsége, csodája, színpompás gyönyörűsége, amely elveszett számomra. Csupán egy módja volt, hogy megszabaduljak ettől a gyilkos robottól: el kell mennem, ki a tengerre. A tengeren kell megkeresnem kenyeremet. S a tenger elkerülhetetlenül John Barleycornhoz vezet. Ezt akkor nem tudtam. Amikor pedig megtudtam, elég bátor voltam ahhoz, hogy vissza ne szökjek állati életemhez, a gép mellé.
Ott akartam lenni, ahol a kalandok szele fúj. A kalandok szele pedig a San Francisco-i öbölben himbálta az osztrigakalózok vitorlásait, az éjszakai küzdelmek árán kifosztott osztrigafészkektől a sekély, zátonyos vizén át, ki egészen a rakparti hajnali piacig, ahová házalók és kocsmárosok jártak vásárolni. Az osztrigafészkek kifosztása bűntény. A büntetés csíkos rabruha és lábbilincs. De mit számít ez? A csíkos rabruhában kevesebbet dolgoznak az emberek, mint én a gép mellett. És sokkal romantikusabban hangzik, ha az ember osztrigakalóz vagy fegyenc, mintha a gép rabszolgája. És egész lángoló ifjúságom, minden azt suttogta: Romantika és kaland!
Megbeszéltem a dolgot Jennie anyóval, öreg dajkámmal, akinek fekete keble táplált egykor. Jobban ment a sora, mint a családomnak. Betegeket ápolt jó hetibérért. Kölcsönadja-e „fehér gyermekének” a pénzt? Hogy adja-e? Ami az övé, az az enyém!
Azután felkerestem Francia Franket, az osztrigakalózt, aki, mint hallottam, el akarja adni bárkáját, a Dáridót. Ott találtam lehorgonyozva a kikötőben, a torkolat alamedai oldalán, a Webster Streeti híd közelében. Francia Franknek látogatói voltak, akikkel éppen borozgatott. Feljött a fedélzetre az üzletet megbeszélni. Hajlandó volt eladni. De ma vasárnap van. Aztán meg vendégei vannak. Reggelre elkészíti a szerződést, és enyém lehet a Dáridó. Közben le kellett mennem, hogy barátaival elbeszélgessek. Két nővér volt ott, Mamie és Tess, valami Hadleynével, a kísérőjükkel, meg Whisky Bob, egy fiatal, tizenhat éves osztrigakalóz, és Healy, a Pók, egy fekete pofaszakállas, húsz éves kikötői patkány. Mamie-t, Pók unokahúgát, az „osztrigakalózok királynőjének” nevezték, és alkalomadtán ő elnökölt az összejöveteleiken. Francia Frank szerelmes volt belé, de azt én akkor még nem tudtam, és a lány konokul visszautasította, valahányszor feleségül kérte.
Francia Frank egy pohár vörös bort töltött egy nagy szalmafonatos üvegből, hogy igyunk az üzletkötésre. Visszaemlékeztem az olasz munkások vörös borára, és megborzongtam. A whiskytől és a sörtől nem undorodtam ennyire. De az osztrigakalózok királynője rám nézett, kezében egy félig kiürített pohárral. Nekem sem kellett több, elvégre bennem is volt némi büszkeség. Ha tizenöt éves voltam is, végtére is nem mutatkozhattam őnála gyöngébbnek. Egyébkent is ott ült a testvére és Hadleyné meg a fiatal osztrigakalóz és a pofaszakállas kikötői patkány, és mindenkinek pohár a kezében. Mi vagyok én? Csecsszopó? Nem, ezerszer is nem! Lehajtottam a tele poharat, mint egy férfihez illik.
Francia Franket széles kedvre derítette az üzletkötés sikere, főleg mivel egy húszdolláros aranyat fizettem le előlegül. Még töltött a borból. Már tudatában voltam, hogy erős a gyomrom és a fejem, bizonyos lehettem afelől, hogy ihatom nyugodtan, ha mértékkel teszem, anélkül, hogy egy hétig nyögnöm kellene az utóhatást. Kibírok annyit, mint ők, egyébként is ők már ittak egy sort, mielőtt én betoppantam.
Nótázni kezdtünk. A Pók elénekelte a „Bostoni betörő”-t és a „Fekete Lulu”-t. A Királynő pedig a „Szeretnék kis madár lenni”-t. Testvére, Tess az „Ó, bánj jól a lányommal” kezdetűt. Gyorsan emelkedett a hangulat. Rájöttem, hogy rászedhetem őket egy-egy pohárral, anélkül, hogy észrevennék vagy rám olvasnák. Vagy amikor ott álltunk a följáró lépcsőjénél, fölemelt fejjel, kifeszített vállal, szépen a tengerbe önthettem boromat.
Valahogy ilyenformán gondolkoztam: különös, hogy ezek az emberek szeretik ezt a rettenetes ízű bort. Nos, hadd szeressék. Ha ilyen az ízlésük? Férfiasságom, az ő furcsa fogalmaik szerint, arra kényszerít, hogy én is szeressem a bort. Helyes. Ügy teszek, mintha szeretném, de nem iszom többet, mint amennyi elkerülhetetlenül szükséges.
A Királynő cicázni kezdett velem, a legfiatalabb osztrigakalóz újonccal, aki azonban nem csupán egyszerű inas, hanem egy személyben mester és hajótulajdonos is. Felment a fedélzetre levegőzni, és magával hívott engem is. Ö persze tudta, de nekem sejtelmem sem volt arról, hogy Francia Frank mennyire dühöng most odalenn. Nemsokára csatlakozott hozzánk Tess, a Pók és Bob, végül Hadleyné és Francia Frank, leültünk a kabin tetejére, kezünkben pohárral és énekeltünk. Közben körbejárt a hasas flaskó, s egyedül én maradtam józan.
Ügy élveztem a helyzetet, ahogyan egyikük sem tudta élvezni. Itt, ebben a bohém levegőben akaratlanul is össze kellett hasonlítanom mai önmagamat a tegnapival, amikor még a gép mellett gürcöltem, a sűrű, nehéz, fojtó levegőben, és vég nélkül ismételtem a legnagyobb gyorsasággal ugyanazokat a berögzött, egyhangú mozdulatokat. És most itt ülök, pohárral a kezemben, meleg barátságban az osztrigakalózokkal, kalandorokkal, akik nem akarnak kicsinyes szokások rabjaivá válni, akik kigúnyolják a törvényeket és rendeleteket, akik maguk rendelkeznek életükkel és szabadságukkal. És John Barleycorn révén kerültem e szégyenkezést és félelmet nem ismerő szabad lelkek pompás társaságába.
A délutáni tengeri szél megtöltötte tüdőmet a tenger szagával, és fölborzolta a hullámokat a csatornában. Maga előtt hajtotta a vitorlás dereglyéket, egyiket a másik után, s azok sebesen siklottak felfelé, hangosan tülkölve, hogy nyissák meg a hajóhidat. Vörös fonatú kötelein virgoncan himbálózott a Dáridó a hullámok hátán. A javító dokkból egy cukorszállító bárkát vontattak ki. A verőfény szétömlött a fodros hullámokon. Nagyszerű volt az élet. A Pók nótára gyújtott:
Ó, Lulu, Lulu, én fekete babám, Hol jártál? Hol jártál ilyen soká? Dutyiban ültem, váltságdíj szabva rám, S vártam, hogy kifizeted értem, babám.
Meglegyintett a lázadás szellemének szele, megéreztem a kaland, a romantika ízét, és hívott a tilalmas dolog dacos megvalósítása. Tudtam, hogy másnap reggel nem megyek vissza a konzervgyárba, a gépemhez. Holnap már osztrigakalóz leszek, mégpedig olyan, akinél vakmerőbbet nem látott a San Francisco-i öböl ebben az évszázadban. A Pók már beleegyezett, hogy mint egytagú legénységem velem vitorlázzék, egyúttal a szakács teendőit is ellássa, nekem pedig a fedélzeti munka jut. Reggel ellátjuk magunkat ivóvízzel és élelmiszerrel, kifeszítjük a fővitorlát (nagyobb vászondarab volt, mint amilyennel valaha is vitorláztam), és útra kelünk, ki az öbölből, az első reggeli szellővel, az apály utolsó hullámai hátán. Majd kiengedjük a vitorlát, és a dagály kezdetekor lerohanunk az öblön át az Asparagus-szigetekhez, és ott horgonyt vetünk, a parttól jó pár mérföldre. Végre teljesül a vágyam, vízen fogok aludni. Reggel a vízen ébredek, és éjjel-nappal mindig a vízen leszek.
Amikor naplementekor Francia Frank készült partra vezetni vendégeit, a Királynő megkért, hogy őt én vigyem ki hajómon. Hamarjában nem fogtam föl a jelentőségét annak, hogy Francia Frank hirtelen megváltoztatta a tervét, és Whisky Bobra hárította az evezést, ő maga pedig a bárkáján maradt. Nem értettem meg a Pók gúnyos megjegyzését sem, amint orra alatt mormogta: „Menj csak! Nem vagy elég óvatos.” Hogyan fordulhatott volna meg egy fiatal fiú agyában, hogy egy őszülő, ötven éves férfi féltékeny rá?

VIII. FEJEZET. 

Megállapodásunk szerint hétfőn kora reggel találkoztunk Johnny Heinhold Utolsó Alkalom nevű kocsmájában avégből, hogy amúgy férfiasan befejezzük az ügyet. Én leszurkoltam a vételárat, megkaptam a nyugtát, és Francia Frank megvendégelt minket. Meglepődve vettem tudomást arról a rendes és indokolt szokásról, hogy az eladó, akinek pénz üti a markát, gavallérosan elkölti egy részét abban a helyiségben, ahol az üzletet megkötötték. De még inkább meglepett, hogy Francia Frank megvendégelte az egész kocsmát. Mert hogy Francia Frank és én iszunk, az még rendjén volna, de miért kellett meghívni Johnny Heinholdot, a kocsmárost? Tüstént tisztában voltam azzal, hogy Heinhold azon az italon is nyer, amit ő maga fogyaszt el. És még azt is megértettem, hogy Francia Frank barátai és bajtársai, mint Pók, Bob együtt isznak velünk, de miért hívta meg Bill Kellyt és Soup Kennedyt, a két kikötőmunkást?
Aztán ott volt még Pat, a Királynő fivére, és vele együtt már nyolcan voltunk. Noha még csak reggel volt, mindenki whiskyt rendelt. Mit tehettem ezek között a nagy férfiak között, akik valamennyien whiskyt isznak? „Whiskyt” mondtam tehát én is, a gyakorlott ivó könnyedségével, aki már vagy ezerszer mondta ezt. És milyen whisky volt! Lehajtottam. B-r-r-r! Még most is érzem az ízét.
És valósággal felháborított, hogy milyen drága. Francia Frank nyolcvan centet fizetett érte. Nyolcvan cent! Valóságos vagyon az én takarékos természetem számára. Nyolcvan cent – nyolc hosszú órát robotoltam ennyiért a gép mellett, és itt csak úgy lecsúszott a torkomon, egy szempillantás alatt, csupán kellemetlen ízét hagyva hátra a számban. Azon nem is lehet vitatkozni, hogy Francia Frank nagy pazarló.
Alig vártam már, hogy kijussak a napfényre, a vízre, nagyszerű hajómra. De senki sem sietett. Még Pók, az egytagú legénységem is tétován ődöngött a társaságban. Képtelen voltam megérteni, miért töltik itt az időt? Sokszor gondoltam azóta, milyen szemeket vethettek rám, az új jövevényre, akit befogadtak társaságukba, magukkal egyenrangúnak tekintettek, és aki nem fizetett egyetlen kört sem.
Francia Frank, bár akkor erről sejtelmem sem volt, tegnap még magába fojtotta dühét, de most, hogy már a zsebében volt a Dáridó vételára, furcsán viselkedett velem szemben. Félelmetes fény lobogott szemében, amin én csak csodálkoztam. Minél több embert figyeltem meg a társaságból, annál különösebbnek tűntek számomra. Johnny Heinhold a pultra támaszkodott, és odasúgta nekem: „A begyében vagy. Vigyázz!”
Megértőleg bólintottam a figyelmeztetésre, és helybenhagytam, mint ahogy egy férfi bólint, aki mindent tud férfitársairól, De titokban megdöbbentem. Egek! Honnan álmodhattam volna én, aki mostanáig keményen dolgoztam, kalandregényeket olvastam, és mindössze tizenöt esztendős voltam, amellett eszem ágában sem volt, hogy szemet vessek az Osztrigakirálynőre, – honnan álmodhattam volna, hogy Francia Frank őrülten szerelmes belé, és hogy én most csúnyán leégettem őt? És honnan sejthettem volna, hogy máris az egész kikötő élvezettel csámcsog azon, hogy a Királynő milyen megvetően viselkedett Francia Frankkel szemben, a saját hajóján, attól a pillanattól kezdve, hogy én megjelentem a fedélzeten? És ugyanilyen alapon, honnan sejthettem volna, hogy a Királynő fivére, Pat sem azért olyan tartózkodó modorú velem szemben, mert ilyen a vérmérséklete.
Whisky Bob félrehívott egy pillanatra: 
–Tartsd nyitva a szemed – súgta. – Hallgass rám. Francia Frank rettenetes fickó. Most felmegyek vele a folyón, osztrigásbárkát keresni. De ha tengerre száll, ügyelj! Azt mondta, neked rohan a hajójával. Ha észreveszed, hogy alkonyatkor a közeledben vesztegel, állj odébb és oltsd ki a jelzőlámpát. Értetted?
Persze, hogy megértettem. Bólintottam, és mint férfi a férfinak, megköszöntem a tanácsát. Azután visszatértem a társasághoz. Nem, nem vendégeltem meg őket. Nem is álmodtam, hogy elvárják a megvendégelést. Elmentem a Pókkal, és még most is ég a fülem, ha arra gondolok, mi mindent beszélhettek rólam a távozásunk után.
Megkérdeztem nyíltan Póktól, hogy mi rágja Francia Frank máját.
–Őrülten féltékeny rád – felelte.
–Azt hiszed?
Ezzel befejeztem és elejtettem a kérdést, mintha nem találtam volna érdemesnek többé foglalkozni vele.
De képzeljék el, tizenöt esztendős férfiasságom hogyan duzzadt a büszkeségtől, amikor megtudtam, hogy Francia Frank, ez az ötven éves kalandor, aki már bejárta a világ valamennyi tengerét – féltékeny miattam, féltékeny a regényes nevű Osztrigakirálynőre! Olvastam már ilyesmiről, és olybá tekintettem, mint az érett férfiasság távoli lehetőségét, ami majd nagy sokára esetleg valósággá válhat, ó, egészen ritka szerencsés fiatal ördögnek éreztem magam, amikor kifeszítettük akkor reggel a nagyvitorlát, felszedtük a horgonyt és kisiklottunk az erős szélben a nyílt öbölbe. Így menekültem meg a gyilkos gépmunkától, és így mutatkoztam be az osztrigakalózoknak. Igaz ugyan, hogy ez a bemutatkozás ivással kezdődött, és ez az élet az ivás folytatásának ígéretével volt teljes. De elállottam volna tőle ezért?! Ahol szabadon és nagyvonalúan pezsgett az élet, ott mindenütt ittak az emberek. Romantika és kaland – úgy látszik – mindig kart karba öltve jár John Barleycornnal. Ahhoz, hogy az első kettőt megismerjem, elsősorban a harmadikkal kellett megismerkednem. Vagy pedig térjek vissza ingyen-kölcsönkönyvtári könyveimhez, és maradjak a gép rabszolgája óránként tíz centért a konzervgyárban?
Nem, nem hagytam magam elriasztani a bátor vízi élettől csupán azért, mert a tengeren élőket különös és költséges szenvedély hajtja-űzi a bor, a sör és a whisky felé. Még akkor sem, ha ráadásul a boldogságról alkotott fogalmuk megkívánja azt a furcsaságot is, hogy engem is inni lássanak. Miért ne innám, ha ezentúl is ők veszik az italt és rám erőszakolják? Ez az ára a barátságuknak. Azért nem kell nekem is részegnek lennem. Hiszen én nem voltam részeg azon a vasárnap délutánon sem, amikor megegyeztünk a Dáridó megvételében, jóllehet a többiek mind berúgtak. Nos, a jövőben is szépen megiszom a sok lőrét, ha örömük telik benne, de óvatosan, mértékkel.

IX. FEJEZET 

Fokozatosan értem meg nagy ivóvá az osztrigakalózok között, de az igazi nagy ivás hirtelen tört rám, s nem azért, mintha vágytam volna az alkohol után, hanem meggyőződésből.
Minél többet láttam az életből, annál inkább beleszerettem. Sohasem feledem el azt a borzongást, melyet azon az éjszakán éreztem, amikor első ízben vettem részt egy közös rablásban, összegyűltünk az Annie fedélzetén, csupa nyers, tagbaszakadt, érdes, mély hangú, bátor férfi, tengerészcsizmában, tengerészviseletben – öregedő kikötői patkányok, néhányan már a fegyencéletet is megízlelték, egyikük sem szerette a törvényeket, mondhatni mindannyian megértek a börtönre. A „nagy” George derekára revolvert kötött, annak jeléül, hogy komolyan veszi a vállalkozást.
Most visszapillantva tudom, hogy piszkos és ostoba ügy volt az egész. De akkor, amikor még éppen csak összemelegedtem John Barleycornnal, és kezdtem mindinkább megszeretni, még nem láttam tisztán a dolgot. Bátor, izgalmas élet volt ez; csupa kaland, amiről eddig csak olvastam.
Nelson, az ifjabb Karmos, akit azért hívtak így, hogy megkülönböztessék apjától, az öreg Karmos Nelsontól, Hallgataggal együtt az egyárbocos Rénszarvason vitorlázott. Hallgatag is valóságos ördög volt, de az ifjabb Nelson egy vakmerő őrült. Húszéves Herkules termetű legény. Amikor néhány esztendő múlva lepuffantották Beniciában, azt mondta róla a halottkém, hogy a legszélesebb vállú férfi, akit valaha boncasztalon látott.
Nelson nem tudott sem írni, sem olvasni. Apja „nevelte” föl a San Francisco-i öbölben, és a hajózás életeleme volt. Az a hír járta róla, hogy ő a legerőszakosabb ember az egész öbölben.
Időnként dühöngő őrjöngési roham tört rá, és ilyenkor borzalmas dolgokat vitt véghez. A Dáridó első kalandozásai alkalmával ismerkedtem meg vele; láttam tomboló viharban futni ki a Rénszarvason, osztrigát szedni, amikor mi mindnyájan kettős horgonnyal vesztegeltünk, és még a part közelébe sem igen mertünk menni.
Ez a Nelson igazi férfi volt. Ha csak szóra méltatott az Utolsó Alkalom ivójában, igazi büszkeség töltött el. De képzeljék el büszkeségemet, amikor kereken felszólított, hogy igyam vele! Ott álltam a pult mellett, lehajtottam vele egy pohár sört, férfiasan beszéltem hajókról és osztrigákról, meg egy titokzatos esetről, tudniillik valaki söréttel átlőtte az Annie fővitorláját.
Ácsorogtunk és beszélgettünk a pult mellett. Furcsának tartottam ezt az álldogálást, hiszen már megittuk a sörünket. De hát ki voltam én, hogy kifelé indulhattam volna, amikor a „nagy” Nelson még mindig a pultnak támaszkodott? Néhány perc múlva, legnagyobb meglepetésemre, meghívott még egy pohár sörre, amit el is fogadtam. Folytattuk a beszélgetést Nelson cseppnyi hajlandóságot sem mutatott arra, hogy tágítson a pult mellől.
Egy kis türelmet kérek, amíg megmagyarázom, hogyan gondolkoztam én, és mennyire járatlan voltam ilyesfélékben. Mindenekelőtt szörnyen büszke voltam, hogy Nelson társaságában lehetek, aki az osztrigakalózok és az öböl kalandorai között a legérdekesebb egyéniség. Gyomrom és nyálkahártyám szerencsétlenségére Nelson úgy látszik különös kedvét lelte abban, hogy engem sörrel itasson. Erkölcsi kifogást nem emelhettem a sör ellen csupán azon az alapon, hogy nem szeretem az ízét és megnyomja a gyomromat, más okom meg nem volt arra, hogy lemondjak arról a megtiszteltetésről, hogy a társaságában lehetek. A múló rosszérzéssel pedig majd csak megbirkózom.
Tovább fűztük beszélgetésünket a pult mellett, és ittuk a sört, amit Nelson rendelt és fizetett. Visszatekintve az esetre, most úgy gondolom, hogy Nelson egyszerűen kíváncsi volt. Tudni akarta, miféle szerzet vagyok, hányszor fogadom el a megvendégelést viszonzás nélkül. Miután vagy fél tucat pohárral megittam, elveimre való tekintettel úgy döntöttem, hogy aznapra elég volt. Megjegyeztem tehát, hogy vissza kell mennem a Dáridóra, amely vagy százméternyire volt kikötve a rakpart mellett.
Elköszöntem Nelsontól, és lementem a rakpartra. John Barleycorn azonban, tekintettel a hat pohárra, szintén velem jött. Fejem bizsergett, agyam igen élénken működött. Férfiasságom tudata valósággal föllelkesített. Én, az igazi osztrigakalóz, saját hajómra szállok, miután azzal a Nelsonnal iddogáltam az Utolsó Alkalom ivójában, aki az osztrigakalózok között is a legnagyobb. Világosan láttam magunkat: a pultra támaszkodva ittuk a sört. Furcsa szeszély, ha valakinek örömet szerez az, hogy sört fizet olyasvalakinek, mint jómagam, aki pedig nem is kívánja.
Elgondolkoztam az eseten. Visszaemlékeztem, hogy nagyon sokszor jött be egy-egy csoport ember az Utolsó Alkalom ivójába, és hol az egyik, hol a másik fizetett. Eszembe jutott, hogyan kaparásztuk elő az ezüst- és nikkelpénzt, hogy italt vásárolhassunk, amikor a Lomhán ittunk, Scotty, a cetvadász meg én. Azután rádöbbentem gyerekkorom törvényére: ha egyszer az egyik „ágyúgolyót” vagy egy darab árpacukrot adott, megkívánta, hogy legközelebb visszakínáljam „ágyúgolyóval” vagy árpacukorral.
Ezt várta Nelson is a pultnál. Miután megkínált egy pohárral, várta, hogy viszonozzam kínálását. Én meg szépen engedtem, hogy hat pohárral rendeljen, és egyetlen egyszer sem kínáltam vissza. Őt, a „nagy” Nelsont! Éreztem, hogyan válik vörössé arcom a szégyentől. Leültem egy kikötőcölöpre, és kezembe temettem az arcom. Valósággal égetett a szégyenpír. Sokszor elpirultam életemben, de sohasem lett tőle olyan rettenetes melegem, mint akkor.
És amint ott ültem a cölöpön megszégyenülve, sokat gondolkoztam, sok mindent átértékeltem. Szegénynek születtem. Szegénysorban éltem. Néha éheztem is. Sohasem volt játékom, sem mulatságom, mint más gyereknek. Életem első emlékeibe belemart a szegénység. Azután a szegénység harapása állandósult. Nyolcesztendős voltam, amikor az első olyan inget kaptam, amelyet boltban vásároltak. És az is csak egy alsó ing volt. Amikor bepiszkolódott, újra be kellett bújnom a szörnyű, otthon összeeszkábált rongyaimba, amíg kimosták. Pedig olyan büszke voltam erre az új ingre, hogy mindenáron felsőruha nélkül akartam járni. Életemben első ízben lázadtam fel anyám ellen, erővel belelovalva magamat, és addig hisztériáztam, míg meg nem engedte, hogy kívül viseljem a bolti inget, úgy, hegy mindenki láthassa.
Csak az tudja igazán értékelni az ennivalót, aki végigszenvedte az éhezés kínjait. Csak tengerészek és pusztai vándorok ismerik igazán a friss víz értékét. És csak a gyermek együgyű kis képzelete érezheti igazán azoknak a gyönyörűségeknek valódi zamatát, amelyeket sokáig megtagadtak tőle. Korán meg kellett tanulnom, hogy csak az az enyém, amit megszerzek magamnak. Szűkös sorban eltöltött, gyermekéveim kifejlesztették bennem a fösvénységet. Az első fényűzési cikkek, amiket megvásárolhattam magamnak, cigarettacímkék, cigarettás dobozkák és cigarettaalbumok voltak. Azt a pénzt, amit megkerestem, nem költhettem el: „külön” újságokkal kellett kereskednem, hogy ezeket a kincseket megszerezhessem. Amiből két példányom volt, azt elcseréltem a többi fiúval, minthogy bejártam az egész várost, a csereberélésre sok alkalmam nyílt.
Nem sok időbe tellett, amíg megszereztem teljes sorozatban a cigarettagyárak valamennyi népszerűsítő kiadványát: a „Híres versenylovak”-at, a „Párizsi szépségek”-et, a „Népek Asszonyai”-t, a „Nemzeti zászlók”-at, a „Kiváló művészek”-et, a „Boxbajnokok”-at stb. Minden sorozatból háromfélét: cigarettás dobozt, címkét és albumot.
Később kezdtem gyűjteni cseresorozatokat, és azokat aztán odaadtam mindenféle egyébért, amit fiúk értékesnek tartanak és meg szoktak vásárolni a zsebpénzükön. Ezeknek a fiúknak persze sohasem volt olyan finom érzékük az értékek iránt, mint nekem, aki sohasem kaptam pénzt semmire. Csereberéltem bélyeget, ásványokat, madártojást, márványdarabkákat (szebb agátkő-gyűjteménnyel dicsekedhettem bármelyik fiúnál, gyűjteményem alapja egy maroknyi kő volt, legalább három dollár értékű, amit zálogba kaptam egy küldöncfiútól, akinek kölcsön adtam húsz centet, de intézetbe küldték, mielőtt visszaválthatta volna). Cseréltem mindent mindenért, és tőkémet vagy tucatszor megforgattam, amíg végül valami nagyon értékes kincsre váltottam. Híres üzletemberré váltam. Hírhedt fösvénnyé. Megríkattam még egy kínait is, amikor dolgom akadt vele. A többi fiú megbízott, hogy adjam el üveg-, ócskavas-, jutazsák-, ötgallonos olajoskanna- és egyéb gyűjteményüket, jutalékot kaptam érte tőlük.
A takarékos, szűkmarkú, rabszolgamunkához szokott fiú, aki óránként tíz centet kapott a gép mellett végzett robotért, most ott ült a kikötőcölöpön, és a sörrendelés ügyén töprengett. Igen, a sör, amiből öt cent egy pohár, és eltűnik a torokban egy pillanat alatt anélkül, hogy valami látszatja volna. Olyan emberek között éltem most, akiket bámultam. Büszke voltam hegy velük lehettem. Bármit gyűjtöttem azelőtt, bárhogy is takarékoskodtam – nyomába sem jöhetett annak a sok izgalomnak, amit az osztrigakalózok között éltem át. Mert mi ér többet: a pénz vagy az élmény?
Ezek az emberek nem reszketnek a garasért, nem fáznak attól, hogy elköltsenek egy-két pénzdarabot. Nagyvonalúan, könnyelműen bánnak a pénzzel, meghívnak nyolc embert whiskyre, amit poharanként tíz centjével mérnek. Mint Francia Frank is a múltkoriban. Nelson az imént hatvan centet költött sörre kettőnknek.
Mit tegyek? Tudatában voltam annak, hogy komoly elhatározás előtt állok. Választanom kellett a pénz és az emberek között, a kicsinyesség és a regényesség között. Vagy sutba vágom régi fogalmaimat, és úgy tekintem a pénzt, mint amit csak az ablakon kidobni érdemes, vagy pedig megtagadom a barátságot azokkal az emberekkel, akiket a virtus az erős italok felé sodor. Visszafordítottam lépteimet az Utolsó Alkalom felé. Nelson még mindig ott állt az ajtó előtt.
–Gyere be, igyunk egy pohár sört – hívtam.
Újra ott álltunk a pult mellett, ittunk és beszélgettünk, de ezúttal én fizettem, tíz egész centet! Egy órai munkabéremet kidobtam olyasvalamiért, amit nem szerettem, aminek még az izétől is undorodtam. De nem esett nehezemre. Döntöttem. A pénz nem számít. A barátság a lényeg. „Igyál még egyet” – kínáltam. És ittunk még egyet, és én fizettem. Nelson a gyakorlott ivó bennfentességével szólt a kocsmárosnak:
–Adj egy „vágást”, Johnny! 
A kocsmáros bólintott, és csak harmadáig töltötte meg poharunkat. De az ára ugyanannyi volt: öt cent.
Ekkorra már alaposan megedződtem, és ilyen kis különcködéssel nemigen törődtem. Közben mellesleg, tanultam is. Ebben az iddogálásban több volt, mint csupán a sörmennyiség, amit kifizettem. Rátapintottam a lényegre. Egy idő után olyan állapotba kerül az ember, amikor a sör egyáltalán nem számít, csak a baráti szellem, az, hogy együtt iszunk. És hopp! – még valami! Én is kérhettem egy „vágást”, leapaszthattam harmadára azt az utálatos löttyöt, a barátkozás adóját.
–Vissza kellett mennem a hajómra pénzért – jegyeztem meg célzatosan ivás közben, azt remélve, hogy Nelson elfogadja mentségül, amiért az előbb hat pohárral engedtem fizetni magamnak viszonzás nélkül.
–Ugyan, kár volna – válaszolta. – Johnny szívesen hitelez egy ilyen fiúnak, mint te. Ugye, Johnny?
–Persze – hagyta helyben Johnny mosolyogva.
–Mennyi is van az én rovásomon? – kérdezte Nelson.
Johnny előhúzta a könyvet a pult alól, megkereste Nelson lapját és összeadta a számlát. Az összeg néhány dollárra rúgott. Hirtelen elfogott a vágy, hogy nekem is legyen egy lapom ebben a könyvben. Úgy tűnt, hogy ez a férfiasság betetőzése.
Még ittunk néhány pohárral, erősködtem, hogy én fizetek, azután Nelson kijelentette, hogy mára elég. Jó barátságban váltunk el. Én lesétáltam a Dáridóhoz. Pók éppen tüzet rakott a vacsorához.
–Hol jártál? – kérdezte, és rámvigyorgott a nyitott ajtóból.
–Ó, Nelsonnal voltam – mondtam könnyedén, igyekezve palástolni büszkeségemet.
Új ötletem támadt. Itt egy másik közülük. Most, hogy már gondolatban döntöttem, úgy véltem, jobb lesz, ha a valóságban is keresztülviszem:
–Gyere velem – mondtam. – Iszunk egyet Johnnynál!
Amint fölfelé mentünk a kikötőben, a Hallgataggal találkoztunk, aki éppen lefelé jött. Hallgatag Nelson társa volt, jóképű, derék, jókedvű, nagy bajuszú, úgy harminc év körüli fickó – egyszóval teljes ellentéte gúnynevének.
–Tarts velünk – mondtam. – Iszunk egyet.
Velünk jött. Amint befordultunk az ivóba, éppen kilépett Pat, a Királynő fivére.
–Hova sietsz? – köszöntöttem. – Gyere, iszunk egyet!
–Éppen most ittam – tért ki a hívás elől.
–Hát aztán? Iszunk még egyet!
És Pat is velünk jött, és én jó néhány pohár sörrel igyekeztem egyengetni az utamat kegyeibe.
Ó, sokat tanultam ezen a délutánon John Barleycorntól. Több volt benne, mint a rossz íz, ha az ember már lenyelte. Öt centért – ezért a nevetséges összegért jó barátom lett valaki, aki eddig ellenségként kezelt, barátságosan nézett rám, hangunk összecsengett, miközben a kikötőnegyed eseményeiről és az osztrigatelepekről fecsegtünk.
–Egy vágást, Johnny – szóltam a tapasztalt ivó hangján, a vállam fölött odavetve, mint valami hirtelen fölmerült ötletet.
Amint most visszagondolok az egészre, biztos vagyok benne, hogy akkor Johnny Heinhold volt az egyetlen, aki tudta, hogy kezdő vagyok a kocsmázásban.
–Honnan került ez ide? – hallottam Pókot bizalmasan kérdezősködni Johnnytól.
–Itt iddogált egész délután Nelsonnal – válaszolta Johnny.
Nem mutattam, hogy hallottam, de hogy megnőtt a büszkeségem! Éppen a kocsmáros állította ki a bizonyítványt arról, hogy igazi férfi vagyok. „Itt iddogált egész délután Nelsonnal.” Bűvös szavak! Meg kell pecsételni őket egy pohár sörrel!
Emlékeztem, hogy Francia Frank Johnnyt is megvendégelte a nagy vásár napján. Éppen egy újabb pohárral készültünk lehajtani.
–Igyál egyet te is, Johnny – mondtam olyan arccal, mintha már az elején szerettem volna szólni, de a sok beszélgetés miatt sehogy sem jutottam hozzá.
Johnny fürkésző pillantást vetett rám – biztos vagyok benne, hogy észrevette, mennyit haladtam ma délután –, töltött egy pohár whiskyt a saját külön üvegéből. Ez egy kis sebet ütött fösvény természetemen – tízcentes whiskyt töltött magának, holott mi csak sört fogyasztottunk, poharanként öt centért. De csak egy pillanatig fájt. Elnyomtam, mint valami méltatlan érzést, elhatározásomra gondoltam, és nem engedtem át magam a fösvénység fájdalmának.
–Írd föl az egészet, légy szíves – mondtam könnyedén, amikor befejeztük az ivást.
És elégedetten láttam, hogy új lapot nyit, a tetejére felírja a nevemet, és megterheli harminc centtel. Mint valami aranyos ködön át láttam a jövőt: miként telik meg a lap, áthúzza, majd megtelik a következő üres lap is.
Másodszor is fizettem mindenkinek, és akkor meglepetésemre Johnny vendégelt meg mindannyiunkat egy-egy pohárral; úgy vélekedtem, hogy ezzel nagyon szépen viszonozta az én előbbi udvariasságomat.
–Menjünk át a St. Louis-ba – tanácsolta Pók, amikor kiléptünk az ajtón. Pat egész nap szenet lapátolt, hát most hazament, Hallgatag pedig a Rénszarvasra, vacsorát készíteni.
Pók és én mentünk csak át tehát a St. Louis fogadóba. Először voltam ott. A hatalmas ivószobában mintegy ötven ember ült, jobbára rakodómunkások Itt találkoztam másodszor Stew Kennedyvel és Bill Kellyvel. És Smithszel az Annie-ról, övében revolverrel. Benézett Nelson is. És találkoztam még másokkal, többek közt a Vigy-testvérekkel, és elsősorban Joe Goose-zal, ezzel a gonosz tekintetű görbe orrú virágos mellényt viselő fickóval, aki úgy játszott harmonikáján, mint egy angyal, és olyan nekikeseredett könnyeket tudott kicsiholni a szemekből, hogy az egész oaklandi kikötőnegyed bámulta.
Amikor italt hozattam – a többiek is meg vendégeltek engem –, átvillant az agyamon, hogy Jennie anyó nem sokat kap vissza ezen a héten abból a pénzből, amit a Dáridóval kerestem. „Ej, hát aztán?” – gondoltam, vagyis inkább John Barleycorn gondolta helyettem... „Férfi vagy, férfiakkal ismerkedsz meg. Jennie anyónak nem olyan sürgős az a pénz. Nem fog éhen halni. Tudod jól. Van még pénze a bankban. Hadd várjon egy kicsit. Fizesd vissza apránként.”
Így ismertem meg John Barleycorn másik jellemvonását: fütyül az erkölcsre. Amit az ember józanul semmi pénzért meg nem tenne, egész könnyen megy becsípett állapotban. Tulajdonképpen ez az egyetlen, amit az ember tehet, mert John Barleycorn gátlásoldó hatása hirtelen falat emel a pillanatnyi vágy és a hosszú idő óta berögzött erkölcs közé.
Elhessegettem azt a gondolatot, hogy Jennie anyónak tartozom, és folytattam az ismerkedést, amelynek mindössze némi pénz és csak a végén kellemetlenné váló, de eleinte kellemes felpezsdülés volt az ára. Hogy azon az éjszakán ki cipelt a hajómra és ki fektetett ágyba, azt nem tudom, csak sejtem, hogy Pók lehetett.
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Így értem férfivá. Mindjárt fényes helyzetem lett a kikötőben és az osztrigakalózok között. Ügy tekintettek, mint jó barátot, akire mindent rá lehet mondani, de azt nem, hogy gyáva. És valahogy úgy történt, hogy mindent attól a naptól kezdve értem el, amikor ott ültem a kikötőcölöpön, az Oaklandi-öböl partján és kialakítottam új életfilozófiámat, egyáltalán nem törődtem a pénzzel. Azóta senki sem tartott szűkmarkúnak, sőt, nem egy jó emberemet aggodalommal töltötte el, hogy milyen könnyelműen szórom a pénzt.
Annyira lemondtam a régi takarékosságomról, hogy hazaüzentem anyámnak, hívja át a szomszéd fiúkat, és adja oda nekik valamennyi gyűjteményemet. Soha még csak nem is érdeklődtem, melyik fiú melyiket kapta. Férfi voltam, és félresöpörtem mindent, ami gyerekkoromra emlékeztetett.
Tekintélyem egyre nőtt. Amikor híre futott az öbölben, hogy Francia Frank megpróbált elsüllyeszteni a bárkájával, de én ott állottam a Dáridó fedélzetén kétcsövű puskával a kezemben, lábammal kormányozva, a fegyvert nekiszegezve és kényszerítve, hogy behúzza vitorláit és odébbálljon – a környéken azt kezdték beszélni, hogy fiatalságom ellenére van bennem valami.
És én egyre mutogattam, hogy mi van bennem. A Dáridó néha nagyobb rakománnyal tért vissza, mint bármelyik másik kétszemélyes hajó, Megesett, hogy messze beeveztünk az alsó öbölbe, és az én hajóm volt az egyetlen, amelyik még napnyugta előtt visszatért az Asparagus-sziget kikötőjébe. Egy csütörtök este azon versenyeztünk, hogy ki ér be elsőnek, és én kormány nélkül legelsőnek hoztam be hajómat, és lefölöztem a péntek hajnali piacot. Egyszer meg csupán orrvitorlával hoztam be a hajómat a felső öbölből, mert Scotty elégette a fővitorlámat. (Igen, Scotty volt, ugyanaz, akivel a Lomhán az a kalandom történt. Pók után az ír következett, majd Scotty került a Dáridóra, az ír helyébe.)
De mindaz, amit a tengeren véghez vittem, csak félig számított. Mindent betetőzött az, hogy jó pajtás voltam a szárazon, itattam őket, mint egy férfi. Kezdtek úgy nevezni, hogy „az osztrigatelepek fejedelme”. Nem is sejtettem, hogy egyszer eljön az az idő, amikor az egész Oaklandi-öböl, amelynek erkölcsei eleinte annyira megbotránkoztattak engem, az én viselt dolgaimon fog felháborodni.
De az élet mindig szoros kapcsolatban állt az ivással. A kocsma a szegény ember klubja. A kocsma gyülekezőhely. A kocsmában adtunk egymásnak találkozót. A kocsmában ünnepeltük meg szerencsénket és sirattuk bánatunkat. A kocsmában ismerkedtünk össze.
Hát elfeledhetem valaha is azt a délutánt, amikor első ízben akadtam össze az „öreg” Karmossal, Nelson apjával? Akkor is az Utolsó Alkalom ivójában ültem. Johnny Heinhold mutatott be egymásnak bennünket. Már magában az, hogy az „öreg” Karmos Nelsonnak az apja, éppen eleget mondott nekem. Az övé volt az Annie Mine dereglye. Azt reméltem, egyszer bekerülhetek a legénységébe. És milyen regényes külseje volt! Kék szemű, szőke, tagbaszakadt víziisten, magas kora ellenére is csupa izom. Bejárta a régi vad hajós időkben az összes tengereket, szolgált valamennyi náció hajóján.
Sok különös történetet hallottam már róla, és távolról valósággal imádtam. Végül is a kocsma volt az, ami összehozott bennünket. De ismeretségünk még így sem nőtt volna túl a kézszorításon és egy-két szón – közismerten szűkszavú volt az „öreg” –, ha nincs ott az ivás.
–Igyunk egyet – mondtam hirtelen, rövid hallgatás után. Miközben megittuk sörünket, minthogy én fizettem, természetesen, kénytelen volt meghallgatni és elbeszélgetni velem. És Johnny, mint tapintatos házigazda, ügyes megjegyzésekkel fűszerezte és vitte tovább a beszélgetés fonalát. Persze miután megittuk az én sörömet, Nelson kapitányon volt a rendelés sora. Ez még jobban megoldotta nyelvünket, úgyhogy Johnny kiléphetett a beszélgetésből, hogy más vendégekkel törődjön.
Minél többet ittunk, Nelson kapitány meg én, annál jobban összemelegedtünk. Megértő hallgatót talált bennem, aki a könyvek révén ugyancsak sokat tudott a hajóséletről. Emlékezetében újra átélte ifjúkori vad napjait, és sok furcsa történetet tálalt fel azon az áldott nyári délutánon, miközben fel-felhajtottunk egy-egy pohárral. És megint csak John Barleycorn tette lehetővé, hogy azt a hosszú délutánt ezzel a vén tengeri farkassal töltsem együtt.
Johnny Heinhold titkon figyelmeztetett a pulton keresztül, hogy kezdek becsípni, most már jó lesz „vágásokat” rendelni. De amíg Nelson kapitány teli pohárral ivott, tiltotta a büszkeségem, hogy én „vágást” rendeljek. Meg kellett várnom, amíg ő elkezdte, s csak őutána kértem én is. Ó, amikor az érzékeny, meleg búcsúra került a sor, olyan részeg voltam, mint a csacsi. De megvolt az elégtételem, hogy az öreg Karmos éppúgy berúgott, mint én. Ifjúi szerénységem tiltotta elhinnem, hogy a vén tengeri kalóz még részegebb volt, mint én.
Később hallottam Póktól, Pattól, Hallgatagtól, Johnny Heinholdtól és másoktól, hogy az öreg Karmos szeret engem, csupa jót beszél rólam. Ami annál figyelemre méltóbb, mert mindenki durva, veszekedős öregembernek ismerte, aki sohasem szeretett senkit. (Gúnyneve, a Karmos is onnan ered, hogy dührohamában össze szokta karmolni az ellenfele képét.) És lám, barátságát kizárólag John Barleycornnak köszönhetem. Ezt az esetet is csak azért mondtam el, hogy bemutassam az egyikét John Barleycorn sokféle fogásainak, szolgálatainak, csalétkeinek, amikkel meg szokta nyerni követőit.
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És még mindig nem ébredt bennem vágy vagy vegyi szükséglet az alkohol iránt. Sok-sok évi súlyos ivás sem keltette föl bennem a szesz szeretetét. Az ivás hozzátartozott ahhoz az életmódhoz, amelyet folytattam, és azokhoz az emberekhez, akik között éltem. Ha kimentem az öbölbe, sohasem vittem magammal szeszesitalt, mert amíg kinn voltam a vízen, eszembe sem jutott, hogy jó lenne egyet inni. Csak amikor kikötöttem a Dáridót a móló mellé, partra szálltam, és elmentem azokra a helyekre, ahol a férfiak össze szoktak verődni, s ahol patakokban folyt az ital – csak akkor fogadtam el, ha itallal kínállak és magam is visszakínáltam, mert ezt valahogy társadalmi kötelességemnek, és afféle férfi szertartásnak éreztem.
Amikor ott vesztegeltem a kikötőben vagy az öböl homokos partja közelében, megtörtént néha, hogy eljött a Királynő, húga, Pat fivére és Hadleyné kíséretében. Az én hajómon voltak. Én voltam a házigazda, és csak oly módon bizonyíthattam vendégszeretetemet, ami az ő felfogásuknak megfelelt. Elküldtem hát Pókot vagy az ír tengerészt, vagy Scottyt, vagy aki éppen szolgálatomban állott, egy kanna sörért és egy demizson vörös borért. De olyankor is találkoztam John Barleycornnal, amikor a kikötőben megbújva osztrigazsákmányomat igyekeztem elrejteni a homályban, mialatt rendőrök és egyéb egyenruhás férfiak lopóztak a fedélzetre. S mivel a rendőrség árnyékában éltünk, sok osztrigát pucoltunk meg, hogy borsos mártás kíséretében megkínáljuk őket, és persze, bőven töltögettünk sört is vagy másfajta erősebb italt.
Ihattam, amennyi csak belém fért, mégsem tudtam megszeretni John Barleycornt. Sokra becsültem, mert az ő révén tettem szert társaságra, de nem az ízéért. Szüntelenül arra törekedtem, hogy férfi legyek a férfiak között, és egész idő alatt – titkos szégyenkezéssel – cukor után vágyódtam. De inkább meghaltam volna, semhogy ezt valaki is észrevegye rajtam. Szenvedélyemet magányos orgiákon elégítettem ki, olyankor, amikor tudtam, hogy emberem a parton alszik. Ilyenkor elmentem az ingyen-kölcsönkönyvtárba, könyveket cseréltem, vettem vagy egy negyed dollárért mindenféle édességet, amit jó sokáig lehet szopogatni, visszalopakodtam a Dáridóra, bezárkóztam a kabinomba, kényelmesen leheveredtem, és hosszú boldog órákat töltöttem olvasva, közben cukrot szopogatva. Ilyenkor éreztem csak, hogy kaptam valami igazán értékes dolgot a pénzemért. Egyik dollárt a másik után adhattam ki a pultnál, mégsem vásárolhattam vele annyi jó érzést, mint a huszonöt centes cukorral.
Amint egyre többet ittam, mindinkább észrevettem, hogy az ivóversenyek vezetnek a bíborszínű ködbe burkolt élményekhez. A nagy iddogálások örökre emlékezetesek maradnak. Mindig történik ilyenkor valami érdekes. Az olyasfajta emberek, mint Joe Goose, egyik ivástól a másikig számítják életüket. A kikötőmunkások mind a szombatesti kocsmázást várják. Mi, osztrigakalózok megvártuk, amíg túladunk a zsákmányon, és csak ezután láttunk neki amúgy istenigazából, ámbár egyéb ivások ezen kívül is adódtak: például egy-egy véletlen találkozás valamelyik régi baráttal nyomban ivással járt.
Bizonyos tekintetben ezeket az alkalmi ivásokat élveztük leginkább. Ilyenkor különösebb, izgalmasabb események történtek. Például egy ilyen vasárnap Nelson, Francia Frank és Spink kapitány elorozta Whisky Bobtól és a görög Nickytől a lazachalász-hajójukat, amelyet egyébként azok is úgy loptak.
Változott az osztrigahajók legénysége is. Nelson az Annie Mine fedélzetén összeakaszkodott Bill Kellyvel, és emlékül golyót kapott a bal karjába. Azután összeverekedett a Hallgataggal, mire fölmondták egymásnak a társas viszonyt, és Nelson elvitorlázott a Rénszarvason. Két mélyvízi tengerész ment vele. Bal karja fel volt kötve, s mégis olyan vadul vitorlázott, hogy ezek a partra menekültek ijedtükben. Olyan hírek keringtek vakmerőségéről, hogy a környékbeli hajósok közül egy sem akart vele tartani. A Rénszarvas így aztán kormányos nélkül vesztegelt a torkolatban. Mellette állott a Dáridó fővitorla nélkül, a fedélzetén Scotty meg én. Whisky Bob összetűzött Francia Frankkel, és elhajózott a görög Nickyvel a folyón fölfelé.
Ennek a kalandnak eredményeképpen egy vadonatúj lazachalász-hajó került a Columbia folyóról az Oaklandi-öbölbe, amit valami olasztól loptak el. Az olasz sorra felkeresett minket, osztrigakalózokat, mi pedig abból, amit megtudtunk tőle, arra a megállapításra jutottunk, hogy Whisky Bob és a görög Nicky a bűnös. De hova tűnt az öbölből a lazachalász-hajó? Százával jöttek olasz és görög halászok, átkutatták az öblöt és a folyót is. Amikor a kétségbeesett tulajdonos fölajánlott ötven dollár jutalmat, még jobban felcsigázódott az érdeklődésünk, de a titkot egyre sűrűbb homály burkolta.
Egy vasárnap reggel meglátogatott Spink kapitány. Bizalmasan elbeszélgettünk. Spink épp most tért vissza a halászatról a régi alamedai révtől. Amikor a dagály szűnőben volt, észrevett a víz alatt a kikötői cölöphöz erősítve egy kötelet. Hasztalan próbálta felhúzni, meg volt kötve a másik végén is. Távolabb még egy hasonló kötelet fedezett föl egy másik cölöpön, és ezt sem tudta fölemelni, ez is feszesen tartott. Kétségtelenül ide rejtették az elveszett lazachalász-hajót. Ha visszaadjuk jogos tulajdonosának, ötven dollár üti a markunkat. De bennem derengett némi betyárbecsület, és kijelentettem, hogy nem akarok tudni az egészről.
De Francia Frank haragban volt Whisky Bobbal, és Nelson is. (Szegény Whisky Bob, nem volt benne semmi gonoszság, jó természetű, jószívű fickó volt, de nagy szegénységben cseperedett föl, és ellenállhatatlan vegyi kényszer hajtotta az alkohol felé: kizárólag osztrigakalózkodásból élt. Nem sokkal később a dokk környékén kihúzták a vízből szitává lőtt hulláját.) Egy órával később, hogy elutasítottam Spink kapitány ajánlatát, láttam őt lefelé vitorlázni a torkolatban a Rénszarvason, Nelsonnal. Francia Frank is velük tartott a saját bárkáján.
Nemsokára láttam őket visszafelé jönni, gyanúsan szoros közelségben egymáshoz. Amikor parthoz értek, látni lehetett az elsüllyesztett lazachalász-hajót. Peremét hullámok nyaldosták, és csak a bárkához és a vitorláshoz erősített kötelek óvták meg a teljes elmerüléstől. A dagály már túl volt csúcspontján, egyenesen áthajóztak tehát a zátonyon, és megálltak a homokpadon, közrefogva a lazachalász-hajót.
Hans, Francia Frank egyik tengerésze azonnal csónakba szállt, és gyorsan elevezett az északi part irányába. A csónak farába rakott jókora szalmafonatos üveg elárulta útjának célját. Türelmetlenségben égve várták a percet, hogy megünnepelhessék a könnyen szerzett ötven dollárt, így tülekednek John Barleycorn hódolói. Ha jó szerencse éri őket – isznak. Ha nincs szerencséjük – isznak, a jószerencse reményében. Ha balszerencse éri őket – isznak, hogy feledjenek. Ha baráttal találkoznak – isznak, ha összetűznek a barátjukkal és elvesztik – isznak. Ha udvarlásukat siker koronázza – isznak, mert olyan boldogok, hogy inni kell. Ha szerelmük elhagyja őket – isznak, éppen ellenkező okból. És ha nincs semmi dolguk – hát miért ne innának? Ha józanok, akkor inni kell, és ha már ittak, még többre szomjaznak! 
Természetesen Scottyt és engem is meghívtak mint cimborájukat. Mi meg derekasan segítettünk lyukat vágni abba az ötvendollárosba, amit még meg sem kaptak. John Barleycorn alattomos bűvészkedése folytán a közönséges nyári vasárnap délután ragyogó bíborszín délutánná gyúlt. Mindannyian egyszerre beszéltünk, énekeltünk, lármáztunk és hencegtünk, és Francia Frank és Nelson jóvoltából egyre újabb pohár ital került elénk. Mindez az egész Oaklandi-öböl orra előtt játszódott le. Nagy hejehujázásunk sok barátot csalt át a túlsó partról. Egyik csónak a másik után szelte át az öblöt, és Hans kötelessége volt ide-oda evezni újabb italért.
Majd megérkezett Whisky Bob és a görög Nicky színjózanul és pokoli mérgesen, hogy éppen kalóztársaik keresztezték a tervüket. Francia Frank John Barleycorn tollbamondására képmutató szónoklatot tartott a tisztességről és becsületről, és tekintet nélkül ötven esztendejére, nekiment Whisky Bobnak, kipenderítette a fövenyre és ütni kezdte. Mire Nicky is odaugrott kurtanyelű ásóval a kezében, hogy segítsen Whisky Bobnak, de vele kurtán elbánt Hans. És persze, miután Bob és Nicky véresre vert testét visszacipelték a csónakjukba, ezt is meg kellett ünnepelni – újabb ivászattal.
Ezalatt nagyon fölszaporodott a vendégsereg, mindenféle nemzetiségű, különböző vérmérsékletű emberek, és John Barleycorn mindegyiket annyira hatalmába kerítette, hogy félrerúgtak minden tartózkodást. Rég elfeledett viszályok éledtek föl, elcsitult haragok lángoltak fel ismét. A levegőben verekedés szaga bűzlött. Valahányszor eszébe jutott valamelyik rakodómunkásnak, hogy neki van valami elintézetlen ügye egy tengerésszel vagy megfordítva – nyomban ököl lendült. Minden ökölharc újabb sörivást eredményezett: mi a résztvevőknek hol segítettünk, hol meg csillapítottuk őket, míg aztán a végén összeölelkeztek és örök barátságot fogadtak egymásnak.
Éppen ezt az időpontot választotta ki Soup Kennedy, hogy visszaköveteljen Nelsontól valami avítt inget, amit a Rénszarvason felejtett, amikor a Hallgataggal elvitorlázott. Ugyanis a Hallgatag pártjára állott, amikor az Nelsonnal összetűzött. Előzőleg is ivott már a St. Louis ivójában, John Barleycorn hajtotta a fövenypartra, a régi ingügyről fecsegve fülébe. Egymásba akaszkodtak hát a Rénszarvas orrában, s a nagy kavarodásban csaknem kiloccsant az agyveleje, mert Francia Frank afeletti dühében, hogy kétkarú ember támadott meg egykarút, feléje sújtott egy vasrúddal. (Ha a Rénszarvas még mindig létezik, akkor a vasrúd nyoma most is látható a kormányosfülke keményfa-könyöklőjén.)
De Nelson fölemelte bekötözött, golyóütötte karját és kihúzta a nyakában lógó kendőből. Mi igyekeztünk visszatartani, de ő ordítozott, dühöngött, tombolt, hogy ő agyonveri Kennedyt fél karral is! Összeeresztettük hát őket a homokos parton. Mikor már úgy látszott, hogy Nelson jár rosszabbul, szabályellenesen beugrott Francia Frank – és John Barleycorn. Scotty tiltakozott és nekiesett Francia Franknek, az megbotlott, elvágódott és magával rántotta Scottyt, és így összegabalyodva gurultak vagy húszlábnyit. Természetesen a két verekedő szétválasztásából újabb féltucat verekedés kerekedett. Végül valamiképpen mégiscsak befejeződött a csetepaté, némelyiküket csak ital segítségével sikerült szétválasztani; ezalatt Nelson és Soup Kennedy még egyre birkóztak. Időnként visszatértünk hozzájuk, tanácsokat adtunk, például amikor mindketten a homokban fetrengtek kimerülten, mozdulni is képtelenül, azt kiáltottuk nekik: „Szórj homokot a szemébe!” És ők homokot szórtak egymás szemébe, és tovább birkóztak a végkimerülésig.
És most képzeljék el, mit jelentett számomra, az alig tizenhat éves fickó számára mindez! Ha mocskos, nevetséges, állatias dolog volt is, én égtem a kalandvágytól, képzeletemben mindenféle történetek kavarogtak tengeri rablókról, kalózokról, városok kifosztásáról, fegyveres emberek harcáról, az ital őrjítő heve még jobban feltüzelt. Nyers, durva élet volt ez, de szabad és az egyetlen kalandozási lehetőség, amit születésem, az idő és a hely nyújthatott nekem. Sőt mi több, azt az ígéretet hordozta méhében, hogy ez csupán a kezdet. A fövenypartról az Arany Kapun át ki lehet jutni a nagy kalandok birodalmába, ki a nagyvilágba, ahol rettentő csatákat vívnak, de nem ám holmi ócska, avítt ingért és elorozott lazachalász-hajóért, hanem magasztos célokért, regényes végződéssel.
És mert megmondtam Scottynak, mi a véleményem róla, amiért egy Francia Frank-féle öregember el tudott bánni vele, mi is egymásnak estünk, és derekasan hozzájárultunk az ünnepség fényének emeléséhez. Ennek az volt a következménye, hogy Scotty felmondta a szerződést, és még aznap este odébbállt néhány takarómmal együtt.
Kora reggel vad ordítozást hallottam a Rénszarvasról. Kitámolyogtam a hideg, szürke reggelbe, s olyan látványnak voltam tanúja, amelyen hetekig mulatott az egész öböl népe. A pompás lazachalász-hajó ott feküdt a homokban, palacsintává zúzva, még mindig hozzákötve Francia Frank vitorlás bárkájához és a Rénszarvashoz. A lazachalász-hajó keményfaorra a Rénszarvas két oldaldeszkáját benyomta. A növekvő dagály áradata bezúdult a jókora léken, és Nelson arra ébredt, hogy az ágya vele együtt úszik. Segítségére siettem. Kettesben kiszivattyúztuk a Rénszarvasból a vizet és helyrehoztuk a hibát.
Nelson azután reggelit főzött, és miközben falatoztunk, áttekintettük a helyzetet. Nelson letört. Én is. Az ötven dollár jutalmat sohasem fizetik meg neki ezért a szomorú roncsért ott a fövényen. Karján megsebesült, és ráadásul embere sincs. Nekem pedig leégett a fővitorlám és ugyancsak nincs legénységem. „Mit szólnál hozzá, ha te meg én?” – kérdezte Nelson. „Megyek” – válaszoltam, így lettem társa az ifjabb Karmos Nelsonnak, mindnyájunk közül a legvadabb, legőrültebb tengerésznek. Johnny Heinholdtól kértünk kölcsön egy kis pénzt tatarozásra, megtöltöttük víztartályainkat, és még aznap elvitorláztunk az osztrigatelepekhez.

XII. FEJEZET 

Sohasem bántam meg azt a néhány pokolian vad hónapot, amit Nelsonnal töltöttem, ő aztán tudott vitorlázni, még ha halálra rémítette is azokat, akik vele tartottak. Boldog volt, ha úgy hálózhatott, hogy egy hajszálon múlt az élete. Megtenni azt, amit senki sem mert – ez volt a fő öröme. Rögeszméje volt, hogy sohasem vonja be a vitorlát, és a Rénszarvas vitorlái egész idő alatt, amit vele töltöttem, mindig teljes terjedelmükben ki voltak feszítve, akár erős szél fújt, akár gyönge fuvalom. És ez idő alatt egyszer sem szállt partra. Egyre csak a tengert jártuk. Messzire elhagytuk az oaklandi partvidéket, kalandokat keresve.
Életemnek ezt a pompás szakaszát egyes egyedül John Barleycornnak köszönhetem, s ez egyúttal vád is ellene. Ott állottam a kalandos, vad életet szomjúhozva – és azt az utat, amelyen elérhettem, John Barleycorn közbenjárása nyitotta meg. Csakis az ivásnak köszönhetem a Nelsonnal való baráti és társas viszonyt. Ha csak annyi sört iszom, amennyit ő fizetett, vagy ha mondjuk, kereken visszautasítom meghívását, sohasem választott volna társául. Olyasvalaki kellett neki, aki megállja a sarat a társaságban éppúgy, mint a munkában.
Belevetettem hát magam ebbe a kalandos életbe. Akkori felfogásom szerint John Barleycornnak az a titka, hogy miközben az ember őrült tivornyákban vesz részt, lassanként eljut addig a fokig, ameddig csak vasszervezettel lehet eljutni: a végső elbutulásig és az állati öntudatlanságig. Nem szerettem az ital ízét, tehát csak azért ittam, hogy lerészegedjem, hogy reménytelenül, tehetetlenül részeg legyek. És én, aki egykor úgy kuporgattam, gyűjtögettem, kalmárkodtam, mint Shylock és megríkattam még a kínait is, én, aki megdöbbentem, amikor Francia Frank együltében elköltött nyolcvan centet nyolc emberre, magam még jobban pazaroltam, pocsékoltam a pénzt, mint a többiek.
Emlékszem, egy este partra szálltunk Nelsonnal; száznyolcvan dollár nyomta a zsebemet. Az volt a szándékom, hogy néhány ruhadarabot vásárolok magamnak, azután iszom egyet. Nagyon kellett már a ruha. Csak annyi volt az egész ruhatáram, amit magamon hordtam, mégpedig: egy pár tengerészcsizma, amelyen épp olyan gyorsan folyt ki a víz, mint be, egy ötvencentes overall, egy negyvencentes pamuting és egy tengerészsapka. Meg kell jegyeznem, hogy nem említettem sem alsóruhát, sem harisnyát. Mert nem is volt.
Mielőtt elértük volna a ruhakereskedést, egy tucat kocsma előtt kellett elhaladnunk. Először tehát inni tértünk be. Sohasem értem el a ruhásboltig. Reggel letörve, megmérgezve, de azért elégedetten tértem vissza a fedélzetre, és újra elvitorláztunk. Csak annyi ruhám volt, amennyivel partraszálltam, és egy lyukas centem sem maradt a száznyolcvan dollárból. Lehet, hogy ez valószínűtlennek hangzik azoknak, akik sohasem próbálták meg, hogy tizenkét óra alatt el lehet-e költeni száznyo1cvan dollárt italra. De én tudom, amit tudok.
Nem bántam meg. Büszke voltam. Megmutatattam, hogy állom a versenyt velük. Az erősek között is erősnek bizonyultam. Újra kiérdemeltem, mint már annyiszor, a „herceg” címet. Részben úgy is tekinthető a viselkedésem, mint nyomorúságos gyermekkorom és örökös robotban töltött kölyökéveim szertelen utóhatása.
Legbenső gondolatom valószínűleg ez volt: jobb hercegként uralkodni részeges verekedők között, mint naponta tizenkét órát gürcölni a tízcentes órabérért. A gép mellett nincsenek ragyogó kalandok. De ha tizenkét óra alatt száznyolcvan dollárt elkölteni nem ragyogó hőstett, akkor igazán nem tudom, mi az.
Ó, sok részletét átugrom John Barleycornnal való szövetkezésemnek, csupán azokat az eseményeket említem meg, amelyek fényt vetnek a módszerére. Három dolog tett képessé arra, hogy kibírjam a mértéktelen ivást: remek szervezetem, amely az átlagosnál sokkal erősebb felépítésű volt, a vízi élet és hogy nem ittam rendszeresen. Mert a tengerre sohasem vittünk magunkkal italt.
A világ lassanként kinyílt előttem. Már ismertem belőle sok száz mérföldnyi víziutat, nagy és kis városokat, partmenti halászfalvakat. Valami titkos, belső hang azt parancsolta, hogy menjek távolabbi helyekre. De még nem jöttem rá, hová. Én még messzebbre vágyódtam, de Nelsonnak máris túl messze volt. Vágyódott az imádott oaklandi partvidék után, és amikor azt választotta, elváltunk a legjobb barátságban.
Beniciát, a Carquinez-szorosnak ezt a régi városát tettem meg főhadiszállásomnak. A partmenti nádasban vagy egy tucat iszákos tekergő élt, ezekhez csatlakoztam. Hosszabb ideig dolgoztam a part mentén lazachalászattal töltve az időt, másrészt föl-alá hajóztam az öbölben és a folyón, mint meghízott halászellenőr, és még többet ittam, még jobban megtanultam az ivás mesterségét Álltam a versenyt akárkivel, gyakran ittam többet a kelleténél, ekként mutatva ki férfias erőmet. Amikor egy reggel eszméletlen testemet kiszabadították a szárítókeretre kifeszített hálók közül, ahová előző este vakon bemásztam, és az egész partvidék jókat nevetve beszélt az esetről további ivás közben, büszkeség bizsergette a mellemet. Ez már igazi hőstett volt.
És amikor három teljes hétig egyfolytában egyetlen józan pillanatom sem volt, meggyőződésemmé vált, hogy most aztán eljutottam a csúcspontra. Ezen az úton tovább menni már nem lehetett. Ideje, hogy szedjem a sátorfámat. Mert akár józan voltam, akár ittas, valami állandóan azt súgta az öntudatom mélyén, hogy ez a dőzsölés, kalandozás az öbölben még nem az igazi élet. Ez a sugallat volt a szerencsém is. Folyton hallottam a hívó szózatot, mindig hívott el a nagyvilágba. Nem szeszély volt, hanem kíváncsiság, tudásvágy, nyugtalanság; meg akartam keresni a csodákat, amelyekről valami ösztönös sejtelem élt bennem. Mire való az élet, ha ennyi az egész? – kérdeztem magamtól. Nem, valami lesz még messze, mögötte. (Későbbi ivópályafutásommal kapcsolatban ezt a sugalmat, az élet másik oldalának ezt az ígéretét föl kellett jegyeznem, mert rettenetes szerepet játszott később, John Barleycornnal való küzdelmem során.)
De a döntő lökést útra kelésemhez John Barleycorn egyik újabb csínytevése adta meg, egy borzalmas, rettenetes csíny, amely a mérgezésnek elképzelhetetlen örvényeit tárta föl előttem. Éjjel egy órakor – egy hatalmas ivászat után – felbotorkáltam egy bárkára a rakpart végén. Aludni szándékoztam. A dagály úgy özönlött itt a Carquinez-szoroson, mint egy vízimalom kerekei alatt. Éppen tetőzött, amikor botladozva felértem a fedélzetre. Egy lélek sem volt a hajón, de az egész kikötőben sem. Elkapott az ár. Nem ijedtem meg. Pompásnak találtam. Jó úszó voltam, és ilyen fölhevült állapotban kellemesen csiklandozott a hideg víz paskolása.
Ekkor játszotta el velem őrült tréfáját John Barleycorn. Hirtelen elkapott a vágy, hogy bízzam magam a dagályra. Sohasem voltak búskomor perceim. Sohasem ébredt fel bennem az öngyilkosság gondolata. És most, hogy hirtelen felötlött bennem, nagyszerűnek éreztem, rövid, de izgalmas pályafutásom tökéletes betetőzésének. Én, aki még nem ismertem sem lány, sem asszony szerelmét, sem gyermek szeretetét, aki sohasem játszottam a művészet tágas örömmezején, nem hágtam föl a bölcselet hideg fényben ragyogó magaslataira, és nem láttam többet a tarka világból, mint egy gombostűhegynyi területet – eldöntöttem magamban, hogy én már mindent láttam, mindent kitapasztaltam, amit érdemes, és most itt az ideje, hogy megszűnjek létezni. Ez volt John Barleycorn szörnyű tréfája, ráfektetett képzeletem magaslatára és a valóságos hullámokra, és kábult álomban űzött a halál felé.
Ó, milyen meggyőző volt! Igazán végigpróbáltam az életet, és nem sokat jelentett számomra. Legjobb még az állatias részegség, amelyben hónapokig fetrengtem, de most a saját bőrömön érezhettem, hogy mit ér az egész (mert állandóan kísértett az a régi meggyőződés, hogy ez bűn). Itt voltak az öreg csavargó senkiháziak, akiknek italt rendeltem. Ez maradt az életemből. Ez legyen belőlem is? Nem, ezerszer is nem, keserű könnyekkel sirattam dicsőséges ifjúságomat, amely elmúlik a dagállyal együtt. (És ki nem látott még síró részeget, búskomor részeget? Ott láthatók minden kocsmában, és ha más hallgatójuk nem akad, a kocsmárosnak zokogják el keservüket, akit azért fizetnek, hogy meghallgassa őket). Pompás a víz. Ez férfias halál! John Barleycorn ittas őrült agyamban megváltoztatta a hangnemet. El a könnyekkel, el a megbánással. Hősi halál ez, a hős önszántából, saját akaratából. Rágyújtottam hattyúdalomra és vidáman énekeltem, míg a fülembe toluló tajték és a hullámok bőgése végzetes helyzetem tudatára nem ébresztett.
Benicia városa alatt húzódott a Solano-kikötő, messze benyúlva a tengerbe: az öbölbeliek a Turner-hajógyár öblének nevezték. Belesodródtam a parti árba, mely a Solano-kikötő felé iramodik, s beletorkollik a kis öbölbe. Jól ismertem a sodrát, dagály idején egyenesen nekivág a kikötőnek. Semmiképpen sem akartam ide jutni; a cölöpök alá. Nem lett volna szép halál, és elvesztegethetek egy órát is az örvényben, amíg az árral utat találok kifelé.
Ott a hullámok hátán levetkőztem, és nekilendülve, erős karcsapásokkal átvágtam magam az áramláson, jobbfelé. Szüntelen dolgoztam, amíg csak nem láttam a kikötőlámpák fényénél, hogy már biztonságban vagyok. A hátamra fordultam és pihentem. Jó kis tréfa volt, alaposan megdolgoztatta a tüdőmet.
Büszkeséget éreztem, mert elkerültem az örvényt. Megkíséreltem újra rágyújtani hattyúdalomra. „Ne énekelj... most – súgta John Barleycorn –, a Solano-kikötő egész éjjel mozgalmas. Még kijönnek a csónakjukon és megmentenek, pedig te, ugye, nem akarsz megmenekülni?” Persze hogy nem. Mit?! Hogy megfosszanak a hősi haláltól?! Soha! Tovább feküdtem hátamon a csillagfényben, figyeltem az ismerős vörös, zöld, fehér kikötőfényeket, és szomorú, érzelmes búcsút vettem mindentől.
Amikor már hallótávolon kívül éreztem magam a csatorna közepén, újra énekelni kezdtem. Néha úsztam néhány karcsapásnyit, de legnagyobbrészt megelégedtem azzal, hogy lebegtem és álmodtam hosszú, részeg álmokat. Még mielőtt beköszöntött a hajnal, a hideg víz és a múló órák eléggé kijózanítottak ahhoz, hogy elcsodálkozzam, milyen messzire jutottam a tengerszorosban, és hogy vajon, nem fordul-e meg a dagály és nem ragad-e vissza magával, mielőtt kiérhetnék a San Pablo-öbölbe.
Majd ráeszméltem, hogy fázom, és fáradt vagyok és színjózan, és csepp kedvet sem éreztem többé arra, hogy a tengerbe fulladjak. A Contra Costa-partról halványan kirajzolódott a Selby Smelter, majd a Lidérc-sziget világítótornya. Úszni kezdtem vissza a Solano-öböl felé, de igen elgyöngültem, és kegyetlenül átfáztam, és bármilyen kínosan erőlködtem, csak nagyon keveset haladtam előre, úgyhogy föladtam a küzdelmet, megelégedtem továbbra is a lebegéssel, csak olykor-olykor vetettem előre magamat egy-egy erősebb lendülettel, hogy fenntartsam magam a hullámok tetején, amelyek egyre nagyobb erővel sodortak tova a vízben. Ezúttal megismertem a félelmet. Amint kijózanodtam, egyáltalán nem kívántam már meghalni. Egész csomó okot találtam arra, hogy éljek. És minél több okot találtam, annál elkerülhetetlenebbnek láttam a halált.
A napvilág, miután négy órát töltöttem a vízben, siralmas állapotban talált a Lidérc-sziget mellett zúgó örvényben, ahol a Vallejo és a Carquinez-szoros gyors hullámai küzdenek egymással. Kemény szél kerekedett, a fölborzolt habtaréjok szüntelenül az ajkamhoz verődtek, és valósággal nyeltem a sós vizet. Az úszás terén szerzett ismereteim arra a következtetésre késztettek, hogy közeleg a vég. És akkor jön felém egy hajó – egy görög halász igyekezett Vallejo felé. Újra megmentett hát John Barleycorn halálos ölelésétől erős szervezetem és testi erőm.
Mellékesen megjegyzem, hogy John Barleycornnak ez az őrült tréfája cseppet sem volt rendkívüli. Ha valamiféle részletes kimutatást készítenének a John Barleycornnak tulajdonítható öngyilkosságokról, ijesztő számot kapnánk. Az én esetemben, az egészséges, normális ifjú esetében, aki tele van életörömmel, egészen furcsa gondolat az öngyilkosság. De hosszú tivornyázás után merült fel bennem, amikor idegeim, agyam telítve voltak méreggel, és romantikus drámai képzeletem az őrülésig fokozott részegség bódulatában gyönyörűségesnek találta a halál gondolatát. Az bizonyos, hogy az öregebb, beteges ivók, akiket keményebben, jobban megkínzott, alaposabban kiábrándított az élet, rendszerint hosszabb tivornyázás után követik el végzetes tettüket, amikor agyukat már teljesen átitatta a méreg.
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Elhagytam Beniciát, ahol John Barleycorn majdnem a másvilágra küldött, és tovább hajszoltam az élet másik oldalát, amelyet a sugallat emlegetett. Akármerre mentem, utam mindenütt alkohollal dúsan locsolt ösvényen vezetett. Az emberek mindenütt a kocsmában gyűlnek össze. Ez a szegény ember klubja, az egyetlen klub, amelybe bejuthattam. A kocsmában ismeretségeket köthettem, beszélgethettem bárkivel. Ahány idegen városba eljutottam, mindenütt a kocsma volt az egyetlen hely, ahol otthonosan érezhettem magam. Abban a pillanatban, amint a kocsmába beléptem, nem voltam többé idegen.
Engedjék meg, hogy itt megszakítsam elbeszélésem fonalát a tavalyi esztendő eseményei kedvéért. Befogtam négy lovat egy könnyű homokfutóba, felültettem rá Charmiant, és három és fél hónapig jártuk Kalifornia és Oregon legvadabb hegyvidékeit. Minden délelőtt leróttam az aznapi íráspenzumomat, és délután tovább hajtottunk a következő állomásig. De a pihenőhelyek igen rendszertelenül vannak szétosztva, az utak is igen változatosak járhatóság tekintetében, s mindez arra ösztönzött, hogy naponta pontos tervet készítsek a másnapi utazásról és munkabeosztásról. Tudnom kellett, mikor kell indulnunk, hogy idejében kezdjek az íráshoz és elvégezzem az aznapra kirótt feladatot. Úgyhogy néha, ha hosszabb út várt ránk, már hajnali öt órakor felkeltem, és hozzáfogtam az íráshoz. Könnyebb napokon viszont nem kezdtem hozzá kilenc óra előtt.
De hogy csináljam meg a tervet? Mihelyt valamelyik városba megérkeztünk, elhelyeztem a lovakat, és az istállótól a szállóig vezető úton betértem egy kocsmába. Először is, valami italt. Nagyon vágyódtam ital után, de ne feledjék el, hogy csupán azért, mert nagyon tüzelt az élet megismerésének vágya, és így eközben szoktam rá, hogy kívánjam az italt is. Nos, először is igyunk!
–Igyék egyet – mondtam a kocsmárosnak. Azután, miközben ittunk, előhozakodtam kérdéseimmel az utakat és pihenőhelyeket illetőleg.
–Lássuk csak – mondja a kocsmáros –, a Tarwater-vízválasztó felé? Arrafelé rendszerint jó az út. Három esztendeje jártam arrafelé. De a tavasszal elzárták... Várjon csak, mondok valamit. Megkérdezem Jerryt... – Megfordul és megszólít valakit az egyik asztalnál vagy a söntéspultra támaszkodók közül, Jerryt vagy Tömőt, vagy Billt. – Mondd csak, Jerry, hogy állunk a Tarwater-úttal? Te jártál arra Wilkins felé, a múlt héten...
És míg Bill, Jerry vagy Tom összeszedi a gondolatait és megered belőle a szó, azt tanácsolom, hegy üljenek át a mi asztalunkhoz. Azután tanakodni kezdünk, hogy ez vagy az az út lenne-e jobb, melyik a legjobb pihenőhely, mennyi idő alatt érhetek oda, hol vannak a legjobb pisztrángos patakok és így tovább, a többiek is hozzászólnak, néhány pohárral elfogyasztva közben.
Két-három kocsma még, és jóleső meleg halmozódik fel bennem, nagyszerűen tájékozódtam mindenről a városban és környékén. Ismerem az ügyvédeket, kiadókat, kereskedőket, helyi politikusokat, a környékbeli farmereket, vadászokat, bányászokat, úgyhogy este, amikor Charmiannal végigsétálunk a főúton, sehogy sem érti, hogy lehet ennyi ismerősöm ebben a merőben idegen városban.
Jó példája ez John Barleycorn kitűnő szolgálatainak, amelyekkel úgy hatalmába tudja keríteni az embereket. És amerre csak jártam a világban, hosszú esztendőkön át, mindenütt ugyanazt tapasztaltam. Akár egy zenés kabaréban a párizsi Quartier Latinben, kétes hírű fogadóban valamelyik olasz faluban, tengerparti tengerészlebujban, vagy egy klubban whisky és szóda mellett – mindenütt John Barleycorn segített hozzá, hogy megbarátkozzam az emberekkel és mindent megtudjak felőlük. Majd eljön az a nagyszerű kor, amikor John Barleycornt a többi barbár szokással egyetemben száműzik az életből, de akkor más intézményt kell teremteni a kocsma helyett, más gyülekezőhelyet kiagyalni az emberek számára, ahol idegenek összebarátkozhatnak és megtudhatnak mindent egymásról.
De visszatérek elbeszélésemhez. Amikor Beniciának hátat fordítottam, utam a kocsmákon át vezetett. Nem gyártottam erkölcsi elméleteket az ivás ellen, és még most sem szerettem a sör ízét. Óvatosan gyanakvó lettem John Barleycornnal szemben. Nem felejtettem el a csínyt, amelyet velem szemben elkövetett – velem szemben, aki nem akartam meghalni. Továbbra is ittam, és szemmel tartottam John Barleycornt, erősen feltéve magamban, hogy ellenállok a jövőben is az öngyilkosság sugallatának.
Idegen városokban nyomban szereztem magamnak ismerősöket a kocsmában. Ha kóboroltam és nem volt pénzem ágyra, a kocsma volt az egyetlen hely, ahova befogadtak, és leülhettem a tűzhely mellé. A kocsmában megmosakodhattam, lekefélhettem a ruhám és rendbe szedhettem a hajam. A kocsmák nyugaton, az én szűkebb hazámban mindenütt olyan átkozottul kellemesek.
Idegen otthonokba nem juthattam volna be ilyen könnyen. Ajtaik nem nyíltak meg előttem, nem várt ülőhely tűzhelyük mellett. Sohasem ismertem papot és templomot. És amit nem ismertem, az nem vonzott. Különben ezeknek nem is volt varázsuk, regényes légkörük, kalandígéretük. Ahhoz a fajtához tartoztak, akikkel nem történik semmi. Egy helyben éltek holtukig, a rend és a rendszeresség szülöttei, kicsinyes, korlátolt, szűklátókörű teremtmények. Nem volt bennük semmi nagyvonalúság, szárnyaló képzelet, baráti érzés. Én a barát, a könnyed, szellemes, alkalomadtán hóbortos, merész ember után vágyódtam, nekem nemeslelkű ember kellett, nem pedig nyúlszívű.
És most egy újabb vádat emelek John Barleycorn ellen. Azokat a jó barátokat kaparintja meg, akikben van tűz, lelkesedés, meleg szív, és emellett jócskán akad az emberi gyöngeségekből. John Barleycorn kioltja a tüzet, megbénítja a tetterőt, és ha nem öli meg áldozatát azonnal vagy nem kergeti az őrületbe, legjobb esetben akkor is közönségessé alacsonyítja, eldurvítja, kivetkőzteti emberi mivoltából, megfosztja nemes természetétől.
Ó! – ezúttal a későbbi tapasztalat beszél belőlem. – Ég óvjon az olyan átlagembertől, aki nem jó pajtás, hidegvérű, hidegfejű, nem iszik, nem dohányzik, nem káromkodik és nem tesz még sok mindent, amihez bátorság kell, s amellett bosszúálló, fösvény, mert gyönge idegszálait sohasem borogatta az élet, arra ösztönözve, hogy ugorja át korlátait, legyen ördögien merész. Ezekkel nem találkozik az ember a kocsmában, nem csatlakoznak elveszettnek látszó ügyekhez, nem lelkesednek kalandos utakért, nem tudnak úgy szeretni, mint az isten őrült rajongói. Csak az az egyetlen gondjuk, hogy minden bajból szárazon mentsék ki irhájukat, szívük szabályosan verjen, és szürke, középszerű agyukkal sovány kis sikereket arassanak az életben: így most kimondtam a következő vádat John Barleycorn ellen. Éppen ezeket a jó pajtásokat, az értékeseket, akik sok tekintetben híresek az erejükről, de bizonyos szempontból gyöngének minősülnek, akikben túl sok a lélek, a tűz, lelkesedés – éppen ezeket gyűjti maga köré és teszi tönkre. Tönkretesz persze gyöngéket is, de ezekkel – a legsilányabb fajtával – most nem akarok foglalkozni. Én most csak abból a szempontból nézem a dolgot, hogy hányat vesztünk el a legjobbak közül John Barleycorn jóvoltából. Mégpedig azért, mert John Barleycorn minden főutcán és minden mellékutcában megtalálható, mégpedig a törvény védőszárnyai alatt – a rendőr tiszteletteljesen köszönti ellenőrző körútján –, beszélgetésbe elegyedik az emberekkel, kézen fogva vezeti el őket oda, ahol a jó pajtások, a bátrak összegyűlnek és derekasan isznak. Ha John Barleycorn félreállna útjukból, ezek a bátrak nagy tetteket vinnének véghez ahelyett, hogy siralmasan elpusztulnának.
Mindenütt megtaláltam a poharazás közben kötött barátságot. Egyszer például, amikor elsétáltam egy vasúti víztárolóhoz, hogy megvárjam a tehervonatot, véletlenül egy csapat ősivóra bukkantam; ősivó az, aki tiszta alkoholt iszik. Köszöntés, üdvözlés egy pillanat műve. Máris benne vagyok a kompániában. Átnyújtják a vízzel alig hígított szeszt, és máris elragad a tivornya heve, agyamat elborítja a szesz forró gőze, és John Barleycorn ismét azt súgja a fülembe, hogy az élet nagyszerű, mi bátrak kiváltságos lények vagyunk, körülöttünk a szabadság szelleme terpeszkedik, mint valami gondatlan istenség a friss pázsiton, és pokolba küldi a rendszerető, garasoskodó szürke világot.
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Bolyongásomból visszatértem Oaklandbe, vissza a vízpartra, és felújítottam társas viszonyomat Nelsonnal, aki akkoriban állandóan a parton volt, és bolondabbul élt, mint valaha. Én is vele töltöttem minden időmet, csak alkalomadtán mentem ki néhány napi portyázásra az öbölbe, hogy megszorult bárkásoknak segédkezzem.
Ennek volt az eredménye, hogy egyre ritkábban frissültem fel az egészséges munkától és a szabad levegőn való önmegtartóztató élettől. Naponta rendszeresen ittam, ha alkalom kínálkozott, alaposan kirúgtam a hámból, mert még mindig abban a tévhitben éltem, hogy John Barleycorn titka a leállatiasodásig és öntudatlanságig folytatott ivásban rejlik. Ebben az időben úgyszólván telítve voltam alkohollal. Tulajdonképpen a kocsmákban éltem, igazi kocsmatöltelék lettem, sőt még annál is rosszabb.
És éppen itt fogott meg John Barleycorn, sokkal alattomosabban, bár nem kevésbé halálosan veszedelmes módon, mint amikor majdnem a másvilágra küldött a dagállyal. Néhány hónap hiányzott még, hogy betöltsem tizenhetedik évemet, eszembe sem jutott, hogy valami állandó foglalkozás után nézzek, pompás, kemény legénynek éreztem magam a többi pompás, keménykötésű fickó között; ittam, mert a többiek is ittak, és mert jó barátságban akartam lenni velük. Sohasem volt igazi gyermekkorom, és siettetve érlelt serdülőkoromban keménnyé durvultam, és keservesen bölccsé váltam. Egyáltalában nem ismertem ugyan a szerelmet, de már annyi posványban meghemperegtem, hogy szentül meg voltam győződve arról, hogy ismerek mindent, a szerelem és az élet utolsó kis titkát is. Ez a meggyőződés nem volt valami lélekemelő. Anélkül, hogy kishitű lettem volna, meg voltam győződve arról, hogy az élet nagyon olcsó, közönséges dolog.
Látják, John Barleycorn eltompított. Hajdan oly elevenen pezsgő, forrongó szellemem már korántsem volt olyan éles. Kiveszett belőlem a kíváncsiság. Mit bántam, hogy mi van a világ másik felén? Férfiak, nők, akik valószínűleg épp olyanok, mint az itteni férfiak és nők – megházasodnak, férjhez mennek. Minden kicsinyes, sekélyes emberi érdekek körül forog, és isznak ott is. De egy kis italért minek kell a világ másik végébe menni? Csak a következő utcasarokig kellett mennem, és mindent megkaptam, amit akartam Joe Vigytől. Az Utolsó Alkalom kocsmát is még mindig Johnny Heinhold bérli. De volt kocsma minden sarkon, sőt e sarkok között is.
Az élet másik oldalára figyelmeztető sugallat elhalkult, ahogy testem és agyam mérgeződött. Régi nyugtalanságom is elcsendesedett. Éppúgy megrohadhat és felfordulhat az ember itt, Oaklandben is, mint bárhol másutt. Ha egyedül John Barleycorntól függ, csakugyan meg is rohadtam és meg is haltam volna, mégpedig rövidesen, mert olyan gyors iramot diktált. Megismertem az étvágytalanságot. Megtudtam, mi az, ha az ember reggel összetörtnek érzi magát, a gyomra remeg, ujjai merevek, és már csak megint egy pohár erős whisky lehajtása után tud egy kissé erőre kapni. (Ó, John Barleycorn varázserejű bűvész. Az összetört, megmérgezett testet-lelket ugyanazzal a méreggel hangolja föl, amellyel tönkretette.)
Se vége, se hossza John Barleycorn ravasz fogásainak. Bele akart rántani az öngyilkosságba. Mikor nem sikerült, minden tőle telhetőt megtett, hogy hamarosan megöljön. De nem elégedett meg ezzel, megkísérelt egy másik cselt is. Csaknem sikerült is neki, de közben én is megtanultam valamit tőle – bölcsebb lettem és még ügyesebb ivó. Megtudtam, hogy hatalmas szervezetemben van korlát, de John Barleycorn korlátlan. Megtudtam, hogy néhány rövid óra alatt úrrá lesz fejemen, széles vállamon, tágas mellkasomon, a hátamra fektet és ördögi fogással megragadja a torkom, hogy kifojtsa belőle az életet.
 Nelson és én az Overland-házban ültünk. Kora este volt, csak azért kerültünk ide, mert letörtünk és választások folytak. Tudvalevőleg, választások idején a helyi politikusok körútra indulnak a kocsmákban, szavazatokat gyűjteni. Az ember józanul ül az asztalnál és tűnődik, ki kínálja meg véletlenül egy pohárkával, vagy hogy van-e hitele valami más kocsmában és érdemes-e olyan messze fáradni, mikor hirtelen kitárul a kocsmaajtó és belép egy csomó jól öltözött ember, a jólét és jópajtásság sugárzik le róluk.
Mosolyognak, köszöntgetnek mindenfelé – neked, akinek a zsebében még egy pohár sör ára sincs, a félénk bolondnak, aki a sarokban leselkedik, egész biztos, hogy nincs szavazata, de lehet, hogy meg tud állapítani egy kocsmacímjegyzéket. És tudják önök, miért siet az ember eléjük, mihelyt kitárják az ajtót ezek a politikusok és belépnek a széles vállú, erősmellű, jó gyomrú emberek, akik önkéntelenül is optimisták, urai az életnek? Forró este lesz akkor és a végén még lövöldözés is kerülhet. És – ki tudja – ha az istenek kegyesek, ital jön italra és csodálatos nagyszerűségben csúcsosodhatik ki az éjszaka. A következő dolog, amire az ember emlékszik, hogy ott könyököl a pulton, egyik poharat a másik után hajtja le és megjegyzi magának, hogy ki milyen hivatalra vágyik az urak közül.
Ebben az időszakban, mikor a politikusok elindulnak kocsmakörútjukra, kaptam az első keserű nevelési leckéket és megtépdesték illúzióimat - nekem, aki töprengtem és remegtem a „Vas kovácson” és az „Inasból Elnök”-ön. Ó, most megtanultam, milyen nemesek a politika és a politikusok.
Nos, ezen az estén letörve, szomjasan, de az ivó erős hitével, hogy jön váratlanul valami ivás, ott ültünk Nelson és én az Overland-házban és vártunk, hogy történjék valami, de főleg politikusokra. És bejött Goose – az ő olthatatlan szomjúságával, a gonosz szemű, betört orrú a virágos mellényével.
-Előre, fiúk – szabadivás – mindenkinek, akinek kell. Nem akarom, hogy elmulasszátok.
-Hol? – kérdezősködtünk.
-Előre. Majd megmondom útközben. Nem vesztegethetünk el egy pillanatot sem.
És amint végigsiettünk a városon, megmagyarázta Joe Goose:
-A Hancock tűzoltóezred. Csak annyit kell tenni, hogy vörös inget és sapkát vegyetek és a kezetekben legyen fáklya. Lemennek különvonattal Haywardba, díszünnepélyre. (Azt hiszem, Haywardot mondott, de lehet, hogy San Leandrot, vagy Nielst. És mentségemre legyen mondva, nem tudom, hogy a Hancock tűzoltóezred köztársasági volt-e vagy demokratikus szervezet. Annyi biztos, hogy a politikusok, akik felhasználták őket, nem találtak elég fáklyavivőt, és mindenki, aki hajlandó fölvonulni, leihatja magát a sárga földig, ha úgy tetszik neki.) 
–Az egész város talpon lesz – magyarázta Joe Goose. – Pálinka? Patakokban fog ömleni! A politikusok megvásárolták a kocsmák teljes italkészletét. Nem kell fizetnünk. Csak egyszerűen be kell menni és kérni. Pokoli lesz!
A Broadwayhoz közel, a Nyolcadik utcában kaptunk tűzoltóinget, sisakot, fölszereltek fáklyákkal, és azután nagy morogva, mert indulás előtt nem kaptunk egy kis itókát, fölültünk a vonatra. Ó, azok a politikusok jól ismerték a fajtánkat. Haywardban sem kaptunk italt... „Először az ünnepség. Érdemeljétek csak ki az innivalót” – hangzott a rendelkezés. 
Lezajlott a díszfölvonulás, majd kinyitották a kocsmákat. Külön csaposokat szerződtettek, és az ivók hatos sorokban tolongtak az itallal összelotyogtatott pult előtt. Nem volt idő lemosni, sem a poharakat kiöblíteni – nem volt idő semmi másra, mint tölteni, tölteni. Az oaklandi partvidék alkalomadtán határtalanul szomjas tud lenni. 
Ez a tolongás, lökdösődés a pult előtt túlságosan lassú volt nekünk. Az ital a miénk. A politikusok megvásárolták részünkre. Mi felvonultunk, megdolgoztunk érte ugye. Megkerültük a pultot, félretoltuk a tiltakozó csaposokat, és megkínáltuk saját magunkat, csak úgy egyszerűen bontatlan. Kint a járda szegélyéhez verve letörtük a palack nyakát, és ittunk. Nos Joe Goose és Nelson már megtanulta az erős whisky fogyasztásánál a mértékletességet, de én nem. Én még mindig abban a tévhitben éltem, hogy az embernek meg kell innia mindent, amit elé tesznek, kiváltképp, ha potyán kapja. Alaposan felöntöttünk a garatra, talán én a legjobban. Pedig én nem szerettem ezt az italt. Úgy ittam, mint ötéves koromban a sört, majd hétéves fejjel a bort. Legyűrtem émelygésemet, és lehajtottam, mint valami orvosságot. És amikor még kellett ital, elmentünk más kocsmába, ahol még folyt az ingyen mulatság, és egyszerűen elvettük magunknak, amit akartunk. 
Halvány sejtelmem sincs róla, mennyit ittam – két litert-e vagy ötöt. Azt azonban tudtam, hogy félpintes korttyal kezdtem az orgiát, és nem ittam vizet, hogy leöblítsem a whiskyt, nem is hígítottam föl egyszer sem egyik kocsmában sem, ahová betértünk. 
A politikusok bölcsebbek voltak, semhogy a városban hagyják a sok oaklandi részeget. Amikor eljött az indulás ideje, sorra járták a kocsmákat. Én már kezdtem érezni a whisky hatását. Nelsonnal együtt kisodortak a helyiségből, és egyszer csak a nagyon rendetlen menet sereghajtóitól körülfogva találtuk magunkat. Hősiesen botorkáltam, de kezdett bennem összezilálódni minden értelmes gondolat, lábam remegett, fejem szédült, szívem csak úgy zakatolt, és a tüdőm kapkodott levegő után. 
Olyan hirtelen rohant rám a tehetetlenség, hogy szédülő agyam figyelmeztetett: ha a menet végén maradok, elvágódom és végem van, sohasem érem el a vonatot. Kiléptem hát a sorból, és leszaladtam egy ösvényen a lombos fák alá. Nelson nevetve futott utánam. Néhány mozzanat mint valami lidércnyomásos álom elemei, élesen bevésődtek emlékezetembe. Különösen ezekre a fákra emlékezem, ahogy kétségbeesetten rohantam alattuk tovább, és arra, hogyan hahotázott a többi részeg, valahányszor elvágódtam. Azt hitték, csak komédiázom, nem is sejtették, hogy John Barleycorn halálos szorítással fojtogat. De én tudtam. Emlékszem, milyen maró keserűség fogott el, amikor tudatára ébredtem, hogy voltaképpen most a halállal viaskodom, és a többiek nem is tudják. Mintha egy csomó néző előtt fuldokoltam volna, akik azt hiszik: mulattatni akarom őket. 
Amint futottam a fák alatt, egyszer csak úgy elvágódtam, hogy elvesztettem az eszméletemet. Hogy mi történt azután, azt egy halvány emlék kivételével csak mások elbeszéléséből tudom. A hatalmas erejű Nelson fölemelt, és berakott a vagonba. Amikor leültetett egy padra, olyan rettenetesen küszködtem, kapkodtam levegő után, hogy még ő is felfogta, bármilyen sűrű köd borult is agyára, hogy valóban kutyául állok. Ott, helyben, bármely percben meghalhattam volna. Gyakran úgy érzem, akkor állottam legközelebb a halálhoz. Csak Nelson leírása alapján tudom, hogy mit műveltem azután. Majd kigyulladtam, elevenen égtem el, és egyre fuldokolva, levegő után kapkodtam. Hasztalan erőlködtem, hogy kinyissam az ablakot: a vagon ablakai be voltak zárva. Nelson már látott italtól őrült embereket, azt hitte, ki akarok ugrani az ablakon. Próbált visszatartani, de én emberfeletti erővel dulakodtam vele. Végül kikaptam valakinek a kezéből a fáklyát, és bezúztam az ablakot. 
Az oaklandi partvidéken voltak Nelson-pártiak és Nelson-ellenesek. A vonat tömve mindkét pártiakkal, és mind jóval többet vedelt a kelleténél. Az ablakbetörést az ellenpárt jeladásnak vette. Valaki közülük megragadott, leütött, és ezzel kezdetét vette a verekedés. Minderről én nem tudok semmit, csak azt, amit később elmondtak, és hogy még másnap is sajgott az állam az ütéstől. Aki leütött, az keresztülbukott a testemen, őrá pedig rázuhant Nelson, és azt beszélték, kevés ablak maradt a kocsiban épségben, amikor megindult az általános verekedés. 
Talán éppen az volt a szerencsém, hogy leütöttek és hidegen, mozdulatlanul feküdtem. A heves küzdelem csak siettette volna amúgyis gyors szívverésemet, és bizonyára növeli az oxigénhiányt fuldokló tüdőmben. 
Amikor befejeződött a verekedés, föleszméltem, de még mindig nem tértem magamhoz. Éppúgy nem voltam öntudatomnál, mint a fuldokló, aki még ösztönösen kapkod, bár már elvesztette eszméletét. Fogalmam sincs róla, mit cselekedtem, de azt mondják, egyre kiáltoztam: „Levegőt! Levegőt!” Olyan állhatatosán kiáltoztam, hogy Nelsonban kezdett valami derengeni: hátha mégsem akarok öngyilkos lenni? Kihúzta tehát a törött üvegdarabot az ablakkeretből, és hagyta, hadd dugjam ki a fejem és a vállam. Úgy félig-meddig sejthette, milyen súlyos az állapotom, és a derekamat átölelte, hogy visszatartson a kizuhanástól. Utunk hátralevő részét így tettem meg: a vállam és a fejem kívül volt az ablakon, és hadakoztam mint az őrült, valahányszor be akart húzni. 
Közben fölébredt pislákoló öntudatom is. Egyetlen emlékem attól kezdve, hogy összeestem a fák alatt, majd másnap este fölébredtem, hogy a fejemet kidugtam az ablakon, majd levitte a vonat csapta légáramlás, szikrák csapódtak hozzám, égettek és vakítottak, miközben erős akarattal lélegeztem. Minden akaratom a lélegzésre összpontosult – hogy tele tüdővel nyeljem a levegőt, minél mélyebbre szippantsam, s minél többet a lehető legrövidebb idő alatt. Élet-halál kérdése volt ez; mint jó úszó és búvár – jól tudtam ezt, és a fuldoklás legnagyobb kínjai közepette is, amikor eszméletnél voltam, szembefordultam a széllel és szikrákkal, és ittam a levegőt, küszködve az életemért. 
Minden egyéb elhomályosult előttem. Másnap este egy partmenti házban ébredtem fel. Egyedül voltam. Nem hívtak orvost. Könnyen meghalhattam volna, mert Nelson és a többiek azt hitték, majd kialszom az egészet, tehát otthagytak feküdni halálos, kába álomban tizenkét órán keresztül. Minden orvos tudja, milyen sokan meghaltak már egy liter vagy annál több hirtelen lehajtott whiskytől. Rendszerint azt olvassuk, hogy a nagy ivók haltak meg így, amikor fogadásból legénykedtek. De én ezt akkor nem tudtam még. Ám megtanultam – nem mintha jobb belátásra tértem volna, hanem egyszerűen úgy, hogy szerencsém volt, és elég erősnek bizonyult a szervezetem. Újra diadalmaskodott keménykötésű testem John Barleycorn felett, ismét megmenekültem a halál torkából, és halálos veszedelmek révén megtanultam a mértékletességet, mely rávezetett az elővigyázatos ivás tudományára, s az eljövendő esztendőkben ehhez tartottam magam. Egek! Húsz éve már ennek, és még mindig élek; sokat láttam, sok mindent véghezvittem, sok mindenen keresztülmentem az elmúlt években, és megborzadok, ha arra gondolok, milyen közel jártam a halálhoz, milyen közel álltam ahhoz. hogy elveszítsem a következő évszázad egyötödét, amit azóta leéltem. És bizony nem John Barleycornon múlt, hogy nem kaparintott meg aznap este, a Hancock-tűzoltók ünnepélyén.	

XV. FEJEZET 

1892 telének elején határoztam el, hogy újra tengerre szállok. Meg kell vallanom, hogy a Hancock-tűzoltók ünnepélyén szerzett tapasztalatomnak nem sok része volt elhatározásomban. Továbbra is kocsmáztam, valósággal a kocsmákban éltem. A whisky – véleményem szerint – veszedelmes valami, de nem ártalmas. Épp annyira veszedelmes, mint sok más a világon. Haltak meg emberek a whiskytől, de hiszen halászok is belefulladtak már a tengerbe, csavargók is kerültek a vonat kerekei alá. Akinek hullámmal, széllel, vonattal, kocsmákkal van dolga, annak legyen jó ítélőképessége. Megmámorosodni rendjén való, de csak mértékletesen. Nincs többé whisky literszámra! 
Valójában az érlelte meg bennem a tengerre szállás gondolatát, hogy hirtelen megvilágosodott előttem, milyen sors vár John Barleycorn híveire. Nem volt tisztán, határozottan kialakult kép; két, kissé összekuszálódó részletből állott. Hirtelen eszméltem rá, társaimat figyelve, hogy az az élet, amit mi folytattunk, sokkal rombolóbb, mint az átlagos emberek élete. 
John Barleycorn – minthogy rombolja az erkölcsöket – bűnre csábít. Mindenütt láttam, hogy az emberek részegen olyasmiket követnek el, amiket józan állapotban meg nem tennének. És még nem is ez a legrosszabb, hanem a büntetés. A bűn rombol. Ivó cimboráim józanul derék, ártalmatlan fickók voltak, de ha berúgtak, a legvadabb, legőrületesebb cselekedetekre voltak képesek. Aztán összefogdosta őket a rendőrség, és eltűntek a szemem elől. Néha meglátogattam őket a rács mögött, beköszöntem hozzájuk, mielőtt áthajóztak az öblön, hogy felöltsék a csíkos ruhát. Újra és újra hallottam tőlük: „Józan állapotban meg nem tettem volna semmi pénzért.” Néha olyan szörnyűségeket követtek el John Barleycorn ösztönzésére, amelyek még az én kalandedzett lelkemet is megbotránkoztatták. 
A halál-út másik felén jobbára a megrögzött italozókat találni, akik döbbenetes gyorsasággal pusztulnak el, látszólag minden súlyosabb külső ok nélkül. Ha megbetegszenek, akár valami jelentéktelen kórban is, amin minden átlagos ember aránylag könnyedén keresztülesik, ők kidőlnek. Néha egész váratlanul holtan találják őket ágyukban, olykor a víz veti partra hullájukat, néha baleset éri őket, mint például amikor Bill Kelly részegen rakott ki egy hajót és kitörte az egyik ujját, de éppúgy kitörhette volna a nyakát is. 
Mérlegre tettem tehát életemet, és világosan láttam, hogy kezdek rossz útra térni. Ez az út sokkal hamarabb elvezet a halálhoz, mint ahogy ifjúságom és életerőm kívánatosnak találná. És csak egyetlenegy lehetőség kínálkozik arra, hogy kimeneküljek ebből a végzetes életmódból – ha távozom innen. A fókavadász-flotta a San Francisco-i öbölben telelt, a kocsmákban találkoztam hajóskapitányokkal, kormányosokkal, vadászokkal, kisebb hajók kormányosaival, matrózokkal. Itt találkoztam Pete Holt fókavadásszal is, és megállapodtam vele, hogy a matróza leszek, bármelyik hajóra szegődjék is el. Féltucat pohárral kellett lehajtanom vele, hogy egyezségünket megpecsételjük. 
Hirtelen fölébredt bennem a nyugtalanság, amelyet John Barleycorn oly hosszú időre elszenderített. Ráuntam az oaklandi partvidék kocsmaéletére, nem értettem, mi jót találtam benne eddig. A halál gondolatától mindinkább kezdtem félni. Attól tartottam, hogy valami történhetik velem, még mielőtt elérkezik az indulás ideje, amit január valamelyik napjára tűztek ki. Ettől kezdve sokkal körültekintőbben éltem, kevesebbet ittam, gyakrabban tértem haza. Amikor már nagyon vadul folyt az ivás, egyszerűen megszöktem. Ha pedig Nelson őrjöngeni kezdett, úgy intéztem, hogy elkerüljek mellőle. 
1893 január tizenkettedikén töltöttem be tizenhetedik évemet, és huszadikán írtam alá a hajóbiztos jelenlétében a Sophie Sutherland háromárbocosra szóló szerződésemet egy japáni útra. A szerződést természetesen ivással kellett megpecsételni. Joe Vigy előlegezett, abból fizettem, és Pete Holt fizetett, és Joe Vigy is fizetett, és még más vadászok is fizettek. Igen, így szokták ezt már a férfiak, és ki voltam én, az alig tizenhét éves legény, hogy kivonjam magam ezeknek a nagyszerű, bátor, férfias férfiaknak az élet szabályai alól?
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A Sophie Sutherlanden nem volt semmiféle ital. Ötvenegy napi pompás vitorlázás után a kereskedelmi hajók északkeleti útvonalának déli szakaszán elértük a Bonin-szigeteket. Ez a Japánhoz tartozó külön szigetcsoport a kanadai és amerikai vitorlásflotta találkozóhelye. Itt töltik meg víztartályaikat, elvégzik a szükséges tatarozásokat, mielőtt elindulnának a száznapos lesre, várva a Japán északi partjaitól a Behring-tenger irányába vonuló fókacsordát. 
Ez az ötvenegy napos nagyszerű vitorlázás és tökéletes józanság fényes állapotba hozott. Az alkoholt kidolgoztam szervezetemből, és attól a pillanattól kezdve, hogy útra keltem, semmi vágyat nem éreztem utána. Nem hiszem, hogy egyetlenegyszer is gondoltam volna szeszre. A hajó orrában levő étkezőben gyakran esett szó az italról, az emberek elmesélték legizgalmasabb vagy legmulatságosabb ivászati emlékeiket, és sokkal több hévvel, nagyobb élvezettel emlékeztek vissza ezekre a jelenetekre, mint kalandos életük bármilyen más részletére. 
A hajó étkezőjében az ötvenéves Louis volt a legidősebb tengerész. Lecsúszott hajóskapitány. John Barleycorn buktatta le, és most ott végezte pályáját, ahol kezdte: a hajó orrában. Története mély benyomást tett rám. John Barleycornnak más eszközei is vannak az emberölésen kívül. Nem ölte meg Louist; sokkal rosszabbat cselekedett vele. Elrabolta erejét, állását, kényelmét, keresztre feszítette büszkeségét, és élethossziglan a matróz kemény munkájára ítélte, már ameddig hajdani erejének maradványai megengedik, ami különben meglehetősen hosszantartónak ígérkezik. Véget érvén utunk a Csendes-óceánon keresztül, megkerültük a Bonin-szigetek őserdővel kontúrozott tűzhányóit, elvitorláztunk a zátonyos szirtek között, és horgonyt vetettünk ott, ahol már sok hozzánk hasonló kóbor tengerész tanyázott. Idegen növényzet illata lengte körül a trópusi szigetvilágot. Bennszülöttek különös, lomha ladikjaikban kényelmesen evezve szeldesték át az öböl vizét, meg japánok még furcsább szampánjaikon. Ez volt az első idegen föld, amelyet életemben láttam. Eljutottam a világ másik részébe, és most majd meglátom, mint válik valósággá mindaz, amit a könyvekben olvastam. Őrülten vágyakoztam arra, hogy mielőbb partra szálljunk. 
Victor és Axel – egy svéd meg egy norvég tengerész – és én megbeszéltük, hogy mi hárman összetartunk, (így is tettünk, annyira, hogy az út vége felé már „a három cimborának” neveztek bennünket.) Victor fölfedezett egy ösvényt, amely vad, sziklás fennsíkba veszett, majd egy meredek, csupasz lávalejtőn bukkant ismét elő, azután újra eltűnt a pálmák és virágok között. 
– Végigmegyünk az ösvényen – mondta Victor, és mi nyomban benne voltunk, mert bizonyos, hogy csodálatos tájat, érdekes bennszülött falvakat fogunk útközben találni, és ráadásul, ki tudja, milyen érdekes kalandunk is adódhat. Axel a halászatért rajongott. Mindhárman megegyeztünk ebben is. Vásárolunk majd egy szampánt, felfogadunk néhány ügyes japán halászt. Ami engem illet, nekem tüstént minden ötlet megtetszett. Tervünk valóra válása érdekében a partra eveztünk eleven korallzátonyokon át, és felhúztuk csónakunkat a homokos, fehér korallfövenyre. A fövenyen át, kókuszpálmák alatt bementünk a városkába, és ott bőven találtunk dorbézoló tengerészt a világ minden tájáról. Rengeteget ittak, táncoltak, kurjongattak – végig a főutcán, a tehetetlen japán rendőrség legnagyobb megbotránkozására.
Victor és Axel azt mondta, igyunk egyet, mielőtt hosszú utunkra indulnánk. Visszautasíthattam-e két derék hajóstársam meghívását? Együtt iddogálva, pohárral a kézben pecsételjük meg barátságunkat. Ilyen az élet. Bornemissza kapitányunkat kinevettük, kigúnyoltuk, amiért ilyen önmegtartóztató. Én egy cseppet sem kívántam az italt, de jó cimbora akartam lenni és jó fiú. Louis esete sem rémített el, amikor lehajtottam az erős, maró folyadékot. John Barleycorn csúnyán lecsúsztatta Louist, de én még ifjú voltam. Piros vérem lázasan keringett, vasszervezetem volt, és hát a fiatalok mindig gúnyosan kinevetik az öregség hajótörötteit. 
Különös, tüzes italt ittunk. Nem tudtuk, ki készítette és hol, valószínűleg valami bennszülött kotyvalék volt. De égetett, mint a tűz, színtelenül csillogott, mint a víz, és gyorsan hatott, mint a halál. „Szegletes” palackokba töltötték, amilyenekben egykor holland gin lehetett, mert még most is rajtuk volt a „Horgony-Brandy” címke. Mi bizony le is horgonyoztunk tőle. Sohasem jutottunk ki a városkából. Sohasem mentünk szampánon halászni. Tíz napot töltöttünk ott, de egyetlenegyszer sem léptünk rá a vad ösvényre, a lávaszirtek és virágok között. 
Találkoztunk régi ismerősökkel más hajókról, akikkel még a San Francisco-i kocsmákban ismerkedtünk össze, mielőtt útnak indultunk. Minden találkozást iddogálás követett, és persze énekelni kellett meg tréfálni, ugratni egymást, míg csak képzeletünk el nem ragadott bennünket abba a világba, ahol minden szépnek, nagyszerűnek tűnt, még az a sok erős, keménykötésű tengeri csavargó is, akivel együtt dáridóztunk itt a korallparton. Eszembe jutottak a régi történetek: lovagok az asztal körül a vár tágas cintermében, és az eleven és halott ősök, és a tenger hullámaiból kiemelkedő vikingek, akik harcrakész vitézek voltak, és tudtam, hogy a régi idők nem haltak meg, és mi ugyanabból a régi anyagból vagyunk gyúrva. 
Délután derekán Victor megbolondult az italtól, mindenáron verekedni akart mindennel és mindenkivel. Azóta láttam őrülteket az őrültekházában, a dühöngök osztályán; éppúgy viselkedtek, mint Victor, csak ő talán még vadabban. Axel és én közbeléptünk, mint békéltetők, mire összevissza téptek, löktek bennünket. Végül mégis sikerült nagy nehezen, sok fáradság árán barátunkat a csónakba csalni, onnan pedig visszaevezni vele a hajónkra. 
De alig ért Victor a fedélzetre, ismét elkezdte a verekedést. Mintha egyszerre több ember költözött volna belé – dühöngve rohant rá mindenkire. Különösen arra emlékszem, hogy egy embert belökött a horgonyláncok közé, szerencsére nem tett kárt benne, mert ügyetlen lökés volt. Az ember kétségbeesetten lapult, Victor meg összezúzta mindkét öklét a hatalmas horgonyláncszemeken. Nagy nehezen elvonszoltuk onnan, de őrülete most meg más irányba fordult. Fejébe vette, hogy kitűnő úszó, és a következő pillanatban már be is ugrott a tengerbe, úgy evickélt, mint valami beteg delfin, és nagy kortyokban nyelte a sós vizet. 
Kimentettük, de amíg sikerült levinnünk, levetkőztetnünk, ágyba fektetnünk, mi is összeloppantunk, Axel és én látni akartunk még valamit a partból, otthagytuk hát Victort, hadd horkoljon, és elindultunk. 
Különös, hogyan ítélték meg Victor esetét a társai, akik jómaguk is erős ivók voltak. – Az ilyen ember ne igyék – mondták fejcsóválva, rosszallólag. Pedig Victor ügyes tengerész és jó pajtás volt. Minden tekintetben mintaképe a kiváló matróznak, társai elismerték értékét, szerették és tisztelték. Most John Barleycorn dühöngő őrültté változtatta. Erre célzott a többi ivó. Tudták, hogy az ital őket is megőrjíti – mert a tengerészek mind erősen isznak –, de csak szelíden őrjíti meg. A vad dorbézolást elítélték, mert elrontja mások mulatságát és gyakran végződik tragédiával. Az ő szemszögükből nézve a szelíd alkoholos őrület egészen rendjén való. De az egész emberiség szempontjából nem elítélendő-e mindennemű őrület? És van-e nagyobb őrjítő, mint John Barleycorn? 
De térjünk vissza a tárgyra. Partra érve kényelmesen letelepedtünk egy japán mulatóban, összehasonlítottuk sebeinket, és kellemes iddogálás közben megbeszéltük Axellel a délután történteket. Élveztük a kellemes italt, és még rendeltünk. Belépett egy tengerész, majd még több, és még ittunk a kellemes italból. Éppen amikor felfogadtunk egy japán zenekart, és éppen csak megpendült a san hsien és a taiko hangja, vad ordítás hallatszott át a papírfalon az utcáról. Ráismertünk. Még mindig ordítozva, vérben forgó szemmel, nem törődve az ajtóval, a vékony falat beszakítva, vadul hadonászva Victor rontott be. Rájött az előbbi roham, és vért szomjazott, akárki vérét. A zenekar megugrott. Mi is. Kibújtunk az ajtón, át egy papírfalon – mindegy, csak el innen. 
A teaház félig romba dőlt. Miután vállaltuk, hogy megtérítjük a kárt, Victort, aki valamelyest lecsillapult, otthagytuk, és nyugodtan elmentünk Axellel csöndesebb helyet keresni. A főutcán valóságos őrület tombolt. Százszámra dülöngéltek a tengerészek. Minthogy a rendőrfőnök tehetetlen volt a maga kis csapatával, a kormányzó kiadta a parancsot, hogy a hajóskapitányok tartsák naplemente után minden emberüket a fedélzeten. 
Mit?! Így bánni velünk? Mihelyt a hajókon elterjedt a hír, a tengerészek nyomban kereket oldottak. Olyanok is csónakba ültek, akiknek eddig eszük ágában sem volt partra szállni. A szerencsétlen kormányzó ukáza általános orgiába fulladt. A nap már órákkal előbb lenyugodott, és az emberek szerették volna látni, ki meri megpróbálni, hogy a hajókra kergesse őket. Az utcákon ődöngtek, és belekötöttek a rendőrökbe és hatósági emberekbe: próbálják csak meg hajóra rakni őket! A kormányzó háza előtt sűrű tömeg gyűlt össze tengerészdalokat kurjongatva és lármás virginiai táncokat lejtve, és sorra járt a szegletes palack. A rendőrség, beleértve a tartalékcsapatokat is, kis csoportokban állott fel; valósággal elvesztek a tömegben, és várták, milyen parancsot ad ki a kormányzó. Hatalmas, pompás mulatság volt! Mintha visszatértek volna a régi „spanyol idők”. Ez volt az igazi szabadság, az igazi kaland! És én is részt vettem benne, mint büszke kalóz a többi büszke kalózzal, a japán papírházak között. 
A kormányzó nem adott ki többé semmiféle parancsot, és Axel meg én kocsmáról kocsmára vándoroltunk egész éjjel. Később, amikor a sok dőzsöléstől már magam is erősen kapatos lettem, elvesztettük egymást. Ide-oda kóboroltam, új ismeretségeket kötöttem, egyre többet ittam és még kótyagosabb lettem. Emlékszem, valahol japán halászokkal, saját hajónk hawaii evezőseivel és egy fiatal dán tengerésszel ültem együtt, aki még nem is olyan régen tehénpásztor volt Argentínában, és különösképpen szerette a bennszülött szokásokat és ceremóniákat. És a kedvéért hamisítatlan, bonyolult japán ceremóniák közepette ittuk a rizsből erjesztett, színtelen, gyönge, langyos sakit, a dióhéj vékonyságú, apró porceláncsészékből. 
Emlékszem a szökött hajósinasokra – tizennyolc, húszéves fickók, angol középosztálybeli gyerekek voltak, akik otthagyták hajóikat és az inaskodást a világ különböző kikötőiben, és vitorlásokra szegődtek el. Egészségesek, sima bőrűek, világos szeműek, és olyan nagyon fiatalok, akárcsak jómagam, és ők is most tanultak saját lábukon járni, a férfiak világában. Ezek férfiak! Nem szelíd saki, hanem csempészett brandy kellett nekik a négyszögletes üvegből, amelynek maró tüze végigpezsgett ereikben és lángba borította az agyukat. Emlékszem egyik dalukra, ez volt a refrénje: 

Vékony kis gyűrű, de nézzed fényét, 
Mást én nem adhatok neked, drágám. 
Csillogja majd anyád emlékét, 
Mikor hajód táncol a tenger árján. 

Sírtak, amikor énekelték – a haszontalan semmirekellők, akik összetörték édesanyjuk szívét, és én velük énekeltem, velük sírtam, kéjelegtem a tragédiában, és erőlködtem, hogy színes, érzelmes általánosításokat mondjak az életről és a romantikáról. Az utolsó kép, amely tisztán és élesen él bennem az azt megelőző homály és az utána jövő sötétség között: a hajósinasok meg én összeakaszkodva imbolygunk a csillagfényben. Vad tengerésznótákat énekelünk valamennyien, kivéve egyet, aki a földön ül és sír, és a „szegletes” üveggel verjük az ütemet. Mindenfelől hasonló tengerészkórusok hangja visszhangzott feleletül. Ó, az élet gyönyörű, regényes, nagyszerű őrület. 
Majd amikor már elmúlt a sötétség, kinyitottam szemem, és egy japán nőt láttam aggódva fölém hajolni. A kikötőőr felesége volt, ott feküdtem az ajtajuk előtt. Fáztam, remegtem, beteg voltam, macskajajos. Alig volt ruha rajtam. Azok a gaz, megugrott hajósinasok! Szökni és magukkal vinni egy-két „emléktárgyat” – megrögzött szokásuk! Megszöktek minden holmimmal. Eltűnt az órám. Az a néhány dollárom, amennyi megmaradt. A kabátom. A nadrágszíjam. És igen, a cipőm is. 
Az imént elmondott esemény hű képet nyújt a Bonin-szigeteken töltött tíz napról. Victor kiheverte őrületét, csatlakozott hozzánk, és azután kissé mértékletesebben dorbézoltunk. De soha sem jutottunk fel arra a lávaútra, a virágok közé. A városka és a négyszögletes üveg volt minden, amit láttunk. 
S aki egyszer megégette magát, az akarva, akaratlanul is a tűzről fog prédikálni. Százszor többet láthattam, élvezhettem volna egészségesen a Bonin-szigetekből, ha úgy élek, ahogyan kell. De úgy látom, nem azon múlik, hogy az embernek mit kellett volna vagy nem kellett volna tennie. Hanem azon, hogy mit cselekszik. Ez az örök, változhatatlan tény. Azt tettem, amit tettem. Azt tettem, amit a többiek tettek a Bonin-szigeteken. Azt tettem, amit millió ember tett a világon ugyanabban az időben. Azért tettem, mert odavezetett az út, mert még csak egy félig-meddig felserdült legényke voltam, akit környezete formált, no meg aztán nem voltam sem afféle vérszegény tacskó, sem isten. Egyszerűen ember voltam, és azt az utat választottam, amit a férfiak választottak – azok a férfiak, akikért, ha úgy tetszik, rajongtam, életerős, telivér, szeles mellű, vállas, csapongó kedvű férfiak, akik nem garasoskodtak, hanem nagyvonalúan tékozolták el az életüket. 
Az út nyitva áll. Mint valami fedetlen kút az udvarban, ahol gyerekek játszadoznak. Hiába mondják a derék kis fiúknak, amint ott botladoznak az élet megismerése felé, hogy nem szabad a fedetlen kút mellett játszani. Annál közelebb mennek hozzá. Minden szülő tudja ezt. És tudjuk, hogy egy bizonyos százalék – éppen a merészebbek és az életrevalóbbak közül – bele fog pottyanni a kútba. Az első teendő – mint mindnyájan tudjuk – befödni a kutat. Ugyanez a helyzet John Barleycornnal. A világ minden prédikációja, tiltakozása nem óvja meg tőle az embereket és az ifjúságot, ha egyszer mindenült hozzá lehet jutni és mindenütt ő a férfiasság, a merészség, a lelkesedés mértéke. 
Az egyetlen helyes megoldás lenne a huszadik században: befödni a kutat. Tegyék a huszadik századot valóban huszadik századdá, adják vissza a tizenkilencedik századnak és az előző századoknak mindazt, ami az övék volt: a boszorkányégetést, a vallásüldözést, a fétiseket és – utoljára, de nem utolsó sorban – John Barleycornt. 

XVII. FEJEZET 

A Bonin-szigetektől észak felé rohantunk, hogy elcsípjük a fókafalkát, és száz napig vadásztunk rájuk fagyban, téli hidegben, függönyszerű ködben, mely sokszor egy egész hétre eltakarta a napot szemünk elől. Embertelenül nehéz munka volt ez a szibériai partok mentén, ital, sőt az ital gondolata nélkül. Azután dél felé vitorláztunk, Yokohamába, nagy fókabőr-zsákmánnyal és szép pénzszerzési reményekkel. 
Égtem a vágytól, hogy partra szálljunk és meglássam Japánt, de az első nap a hajó rendbe hozásával telt el, este előtt nem tehettük partra a lábunkat. És itt, a dolgok rendje folytán, ahogy az élet folyt errefelé és ahogy az emberek ügyeiket intézték, John Barleycorn kinyújtotta kezét és karomat az övébe fűzte. A kapitány pénzt adott a fókavadászoknak, a vadászok pedig egy bizonyos japán mulatóban vártak bennünket. Riksán mentünk oda. A mi embereink foglalták el az egész mulatót. Folyt az ital. Mindenkinek volt pénze, mindenki rendelt. A száznapos kemény munka és teljes önmegtartóztatás persze italt kívánt. Pompás testi erőben voltunk, duzzadtunk az egészségtől, érthető, ha sokáig fékentartott kedélyünk most kitört korlátai mögül. Úgy terveztük, hogy iszunk egy-két pohárral, azután megnézzük a várost. 
A régi történet. Rengeteget kellett inni, és amikor a varázsital melegsége végighullámzott ereinken, meglágyította hangulatunkat és szívünket, nem lehetett olyan megalázó különbséget tenni, hogy ezzel a fiúval iszunk, azzal meg nem. Bajtársak voltunk mindnyájan, együtt éltünk át vihart, veszedelmet, ugyanazt a vitorlát és kötélzetet húztuk-feszítettük, fölváltottuk egymást a kormánykeréknél, egymás mellett fekve kushadtunk az orrcsúcsban, a szigony felett, amikor megmerült a növekedő árban, és néztük, amint kiemelkedett, hogy melyikünk hiányzik. Ittunk tehát mindenkivel, mindenki hozatott, és a hangunk egyre emelkedett. Elfeledtünk minden nézeteltérést, verekedést, és a legjobb fiúknak ismertük el egymást. 
Bár az éjszaka még fiatal volt, amikor a mulatóba érkeztünk, ez volt minden, amit aznap Japánból láttam – éppen olyan kocsma, mint az otthoniak, vagy bármely más kocsma a világon. 
Két hétig vesztegeltünk Yokohama kikötőjében, és végül is semmi egyebet nem láttunk Japánból, mint a kocsmákat, ahol a tengerészek összegyűltek. Esetenként néhányan erősebb itallal tarkították az egyhangúságot. Ilyen állapotban egyszer valóságos hőstettet vittem véghez: sötét éjszaka beúsztam a bárkánkhoz, és szép csöndesen lefeküdtem, mialatt a vízirendőrség tűvé tette a kikötőt a holttestemért és elhozta a ruhámat, hogy megállapíthassa személyazonosságomat. 
Gondolom, épp az ilyen tréfák kedvéért isszák le magukat az emberek. A mi kis körünkben hőstettem feljegyzésre méltó esemény lett. Az egész kikötő erről beszélt. Néhány napig nagy népszerűségnek örvendtem a japán hajósok körében és a partmenti kocsmákban. Ragyogó élmény volt. Büszkén lehetett visszaemlékezni rá és elmesélni. Még ma, húsz esztendő múltán is titkos büszkeséggel gondolok vissza rá. Bíborfényű esemény volt, akárcsak az, amikor Victor lerombolta a teaházat a Bonin-szigeteken, vagy amikor engem kifosztottak. 
A lényeg az, hogy John Barleycorn varázserejét még mindig nem ismertem ki egészen. Szervezetemet tekintve olyan alkoholellenes voltam, hogy a szeszes ital önmagában mit sem jelentett nekem, szervezeti hatása nem elégített ki, mert nem éreztem szükségét az ilyesfélének. Ittam, mert akikkel együtt voltam, szintén ittak, és mert természetemnél fogva nem tehettem meg, hogy kevesebbnek látsszam, mint a többi férfi kedvelt időtöltése közepette. Pedig még mindig édesszájú voltam, titokban, amikor senki sem látta, cukrot vásároltam és boldogan szopogattam. 
Vidám éneklés közben szedtük föl a horgonyt és vitorláztunk tovább a yokohamai kikötőből San Francisco felé. Most az északi útvonalon, hátunkban erős nyugati széllel száguldottunk végig a Csendes-óceánon, harminchét napig derekasan helytállva. Újra bőséges fizetés ígérkezett, és minthogy harminchét napig nem bénította agyunkat alkohol, egész úton szüntelenül terveket szőttünk, hogyan költsük el pénzünket. 
Első megálmodásunk – mint ősidők óta minden hazatérő hajón – „akkor lássak kocsmát, amikor a hátam közepét”. Valójában nagyon rágott mindnyájunkat, hogy annyi pénzt pocsékoltunk el Yokohamában. Azután mindenki elmondta nyilván régóta dédelgetett tervét. Victor például azt, hogy mihelyt partra szállunk San Franciscóban, egyenesen átmegy a Barbár-partra8, és hirdetést tesz közzé a lapokban: „Szobát és ellátást keresek egyszerű munkáscsaládnál.” – „Aztán – mondta – egy-két hétig eljárok valami tánciskolába, csak éppen hogy megismerkedjem néhány lánnyal és fiúval. Aztán meghívnak magukhoz táncmulatságokra, összejövetelekre és hasonlókra, hiszen a pénzből, amit kapok, jól élek egészen januárig, akkor meg újra felcsapok fókavadásznak.” 
Nem, nem iszik. Ezt már ismeri, különösen ha ő kezdi. Bor, mulatság – és szempillantás alatt elfut a pénz. Elhatározása keserves tapasztalatokra épült: ha választania lehet aközött, hogy három napig tivornyázzék-e a Barbár-parti kocsmatöltelékek között vagy az egész telet kellemes társaságban, egészséges szórakozással töltse, nem lehet kétséges, hogy melyiket választja. 
Axel Gunderson, aki nem törődött tánccal, társasélettel, kijelentette: 
– Jó pénzt kerestem. Most hazamehetek. Tizenöt éve nem láttam az anyámat és a családot. 
Mihelyt kifizetnek, hazaküldöm a pénzt, tegyék félre számomra. Aztán keresek valami jó Európába induló hajót, és újabb pénzzel érkezem haza, összeteszem, és több pénzem lesz, mint valaha. Fejedelmi életem lesz. Nem is hiszed, milyen olcsó minden Norvégiában. Vásárolhatok ajándékokat mindenkinek, úgy szórhatom a pénzt, hogy milliomosnak tartanak, és egy egész esztendeig élhetek otthon, amíg újra tengerre kell szállnom. 
– Éppen ezt akarom én is – jelentette ki Vörös John. – Három esztendeje nem kaptam egy sort sem hazulról, és tíz esztendeje, hogy utoljára otthon jártam. Svédországban is épp olyan olcsó az élet, mint Norvégiában. Az én családom igazi falusi gazdacsalád. Hazaküldöm a pénzemet, és ugyanazzal a hajóval, amelyikkel te mész, Axel, elvitorlázom a Horn-fok felé. Majd keresünk egy jó hajót... 
És amint Axel Gunderson és a Vörös John lefestették otthonuk egyszerű életét és ünnepi szokásait, mindegyik beleszeretett a másik otthonába, ünnepélyesen megfogadták, hogy együtt kelnek át Európába, és hat hónapot töltenek az egyiknél Svédországban, hatot a másiknál Norvégiában. Az utazás hátralevő részében alig lehetett széjjelválasztani őket, annyira összeforrasztotta őket közös tervük. 
Hosszú John nem volt otthonülő fajta. De már belefáradt a hajókázásba. A kocsma sem csábította, ö is bérel egy szobát valami csöndes családnál, beiratkozik a hajósiskolába és tanul, hogy kapitány lehessen. És így tovább. Mindenki fogadkozott, hogy most az egyszer okos lesz, nem prédálja el a pénzét. Egy kocsma sem tudja elcsábítani őket, sem a matróznegyed, sem az ital – ez volt a jelszó a hajón. 
Társaim egyszeribe fösvénnyé váltak. Sohasem takarékoskodtak még ennyire. Nem kellett semmi a hajóraktárból. Megfeleltek még a régi rongyok is, kifordították az elnyűtt gúnyákat, s ahogy mondották, „hazafelé-foltokat” varrtak egymás gönceire, de akkorákat, hogy nevetni kellett. Még a gyufával is takarékoskodtak, megvárták, amíg ketten-hárman elkészültek a pipatöméssel, csak akkor gyújtottak rá valamennyien egy szállal. 
Mihelyt bevitorláztunk a San Francisco-i öbölbe és az orvosok megvizsgáltak, jöttek csónakjaikon a penziótulajdonosok felhajtói. Csak úgy özönlöttek a fedélzetre, mindenik a maga üzletének csapott reklámot, és mindenik egy-egy üveg ingyen whiskyt hozott a hóna alatt. De mi gúnyos fensőbbséggel intettük le őket. Nem kellett sem a szobájuk, sem a whiskyjük. Józan, takarékos tengerészek voltunk, akik jobbra tudják költeni a pénzüket. 
A fizetés a hajóbiztos jelenlétében történt. Kitódultunk az utcára, mindenikünk pénzzel teletömött zsebbel. Mint a héják csaptak le ránk a munkásverbuválók és a hárpiák. Egymásra néztünk. Hét hónapig éltünk együtt, és most elválnak utaink, Legalább még egy utolsó búcsú... (Ó, ez ennek a módja.) 
– Come on, boys – mondta a vitorlamesterünk. 
Ott sorakoztak az elkerülhetetlen kocsmák sűrűn egymás mellett. Vagy egy tucat. Követtük hát a vitorlamestert az egyikbe, amelyet éppen kiválasztott. Az ajtajában ácsorgott egy sereg kocsmatöltelék, egyesek utánunk jöttek, de mi tudomást sem akartunk venni róluk. 
Ott álltunk a hosszú söntéspult mellett – a vitorlamester, hat fókavadász, hat kormányos és öt matróz. Az utóbbiak közül csak öten maradtunk, mert a hatodik beesett a tengerbe, vállán a szénnel teli zsákkal, két hófergeteg között, a Jerimo-fok melletti nagy viharban. Tizenkilencen voltunk tehát, és ez lesz az utolsó ivászatunk egymás társaságában. Utoljára látjuk egymást. Tudtuk ezt teljes bizonyossággal, mert a hajósok útja messzire vezet. És ittunk, mi tizenkilencen, a vitorlamester vendégeiként. Azután ránk nézett a kormányos beszédes, félreérthetetlen tekintettel, és most ő hívott egy következő pohárra. Szerettük a kormányost éppúgy, mint a vitorlamestert. Megtehettük volna, hogy az egyikkel iszunk, a másikkal nem? 
És meghívott Pete Holt, az én vadászom is egy pohárra (a következő esztendőben elpusztult a Mary Thomas teljes személyzetével együtt). Telt, múlt az idő, egyre újabb ital került elénk, a hangulat emelkedett, és az alkohol kezdte bizsergetni a vérünket. Hat fókavadász volt köztünk, mindenik erősködött a barátság szent nevében, hogy csak egyszer igyék vele mindegyikünk. Hat kormányos, öt evezős. Pénz mindnyájunk zsebében volt, és a mi pénzünk éppoly jó, mint bárki másé, a szívünk pedig éppoly nyílt és adakozó. 
Tizenkilenc rundó. Több sem kellett John Barleycornnak, hogy akaratát érvényesíthesse. Mind megértünk arra, hogy elfeledjük kedves, melengetett tervünket. Kitódultunk a kocsmából a csábítók és kocsmatöltelékek karjai közé. Nem tartott sokáig. Még két nap hiányzott a hétből, amikor elfogyott a pénzük és a kocsmáros elszegődtette őket messzi országokba induló hajókra. Victor pompás növésű férfi volt. Szerencsés barátság révén sikerült fölvetetnie magát a mentőszolgálatba. Sohasem látta meg a tánciskolát, nem adott fel hirdetést szobáért munkáscsaládnál. Hosszú John sem iratkozott be a tengerésziskolába. A hét végén ideiglenes rakodóként elszegődött egy folyami gőzösre. Vörös John és Axel sem küldték el pénzüket óvilági hazájukba. Ahelyett a többiekkel együtt – a kocsmáros jóvoltából – szétszóródtak különböző vitorlásokra, és olyan előleget kellett ledolgozniuk, amelyet sohasem láttak, sohasem költöttek el. 
Engem az mentett meg, hogy volt otthonom, családom, ahova meneküljek. Átszeltem az oaklandi öblöt, többek közt juttattam egy pillantást az emlékezetes halálösvénynek. Nelson meghalt, agyonlőtték, mert részegen szembeszállt a rendőrökkel. Cimborája a rács mögött. Whisky Bob is elpatkolt. Az öreg Cole, az öreg Smoudge és Bob Smith sem volt már az élők sorában. A másik Smith, az, aki rendszerint pisztolyt dugott az övébe, az Annie-vel együtt elsüllyedt. Francia Frank – úgy mondották – a folyón bujkál, nem mer mutatkozni, mert elkövetett valamit. Mások San Quentinben vagy Folsomban viselték a csíkos ruhát. A nagy Alec, „a görögök királya”, akit jól ismertem a beniciai „szép” napokból – éjszakákat ittam át vele – megölt két embert és átszökött a határon. Fitzsimmonsnak, akivel együtt vitorláztam a halászati őrségben, a tüdejébe szúrtak, és sokáig haldokolt tuberkulózisban. És így ment tovább, egyik a másik után lépett rá erre a mindig népes útra, és azt is megtudtam, hogy John Barleycorn felelős mindegyikért, kivéve az egyetlen Smith-t az Annie-ról. 

XVIII. FEJEZET 

Rajongásom az oaklandi kikötőért nyomban kihűlt. Nem szerettem sem a képét, sem zajló életét. Nem törődtem sem az ivással, sem kalandokkal, visszamentem az oaklandi ingyen-kölcsönkönyvtárba, és érettebb ésszel újra olvasásnak adtam a fejem. Anyám is azt mondta, hogy eléggé kitomboltam magam, ideje, hogy valami rendszeres munkához lássak. A családnak kellett a pénz. Elszegődtem tehát egy jutagyárba – naponta tíz órai munka, óránként tíz centért. Hiába erősödtem meg, hiába lettem ügyesebb – egy centtel sem kaptam többet, mint évekkel ezelőtt a konzervgyárban. De azt ígérték, hogy néhány hónap múlva fölemelik ötnegyed dollárra a napi béremet. 
Ezzel – John Barleycornt illetőleg – egy teljesen ártatlan korszak köszöntött rám. Hónapról hónapra nem is tudtam, mi az ital. Még nem töltöttem be tizennyolcadik évemet, egészséges, munkában edzett izmaim úgy duzzadtak, mint valami fiatal állaté. Szükségem volt szórakozásra, izgalomra, valami másra a könyveken és a gépies munkán kívül. 
Beléptem a Keresztény Ifjak Egyesületébe. Egészséges, edzett élet folyt ott, de igen gyermekded. És én már lekéstem erről. Fiatal korom ellenére nem voltam sem kisfiú, sem ifjú. Jó barátaim felnőtt férfiak voltak. Titokzatos, erőszakos dolgokat ismertem meg. Az élet másik oldalán álltam, mint azok a fiatalok, akikkel az egyesületben találkoztam. Más nyelven beszéltem, sokkal szomorúbb, sokkal rettenetesebb élettapasztalataim voltak. (Amint most végiggondolom, rádöbbenek, hogy nekem nem is volt ifjúságom.) Az egyesületben igen fiatalok, igen tapasztalatlanok voltak a fiúk hozzám képest. Ez még nem lett volna baj, ha megértenek vagy segítenek lelkileg. De én többet szedtem már ki a könyvekből, mint ők. Sovány lelki és még soványabb testi tapasztalataik olyan mínuszt jelentettek az én szememben, amely lényegesen csökkentette tiszta erkölcseik és egészséges sportjuk értékét. 
Röviden: nem szórakozhattam fejletlen gyermekekkel. Tiszta, nagyszerű fiatal életükben nekem nem lehetett részem, és ennek John Barleycorn egykori gyámkodása volt az oka. Igen sokat tudtam igen fiatalon. Majd az eljövendő jobb időkben, amikor az alkoholt kiküszöbölik az emberi szükségletek közül és az emberi intézményekből, az ilyen egyesületek és hasonló, elképzelhetetlenül jobb, bölcsebb, férfiasabb gyülekezőhelyek fogadják majd be az embereket, akik most kocsmáznak, ha találkozni akarnak egymással. De mi most még így élünk, s legfeljebb hébe-hóba elbeszélgetünk erről. 
Naponta tíz órát dolgoztam a jutagyárban. Egyhangú gépmunkát végeztem. Élni akartam. Másképpen akartam érvényesülni, nem a gép mellett, óránként tíz centért. De elegem volt a kocsmákból. Valami újra vágytam. Felnőttem. Váratlan, zavaró erők, hajlamok bukkantak föl bennem. Ilyen állapotban, szerencsémre, összetalálkoztam Louis Shattuckkal és jó barátok lettünk. 
Louis Shattuck igazán ártatlanul ördögi fickó volt, minden bűnös hajlam nélkül; meggyőződéssel hitte magáról, hogy hamisítatlan nagyvárosi fiú. Én viszont egyáltalán nem voltam városi. Louis csinos, kellemes modorú legény volt, és nagyon szerette a lányokat. Izgalmas vállalkozásokba fogtunk, melyek teljesen betöltötték. Én még semmit sem tudtam a lányokról. Túlságosan el voltam foglalva azzal, hogy férfi legyek. Egészen új korszak kezdődött most életemben. Valahányszor Louis elbúcsúzott tőlem, hogy megemelje kalapját valamelyik ismerős lány előtt, majd együtt elsétáljanak, őrült izgalomba jöttem és irigyeltem. Én is szerettem volna ezt a játékot játszani. 
– Akkor itt csak egyet lehet tenni – oktatott Louis. – Csípj fel magadnak egy lányt. 
Könnyebb mondani, mint megtenni. Hadd közöljem önökkel – egy kis kitérő árán is –, hogy Louis nemigen látogatta meg a lányokat a családjuk körében. Nem volt bejáratos egyetlen lányos házhoz sem. És persze ebben a világban én is idegen voltam. Továbbá sem Louis, sem én nem mehettünk tánciskolába vagy nyilvános táncmulatságba, ahol kitűnően lehetett volna ismerkedni. Ugyanis nem volt hozzá pénzünk. Louis kovácsinas volt, és alig keresett valamivel többet, mint én. Mindketten otthon éltünk, és hazaadtuk keresetünk nagy részét. Ami pénzünk maradt, azon cigarettát vettünk, aztán a legszükségesebb ruhaneműt, cipőt, és ezek után fejenként jutott még vagy hetven cent, legföljebb egy dollár költőpénz egy hétre. Ezt összekuporgattuk, megosztottuk, néha kölcsönadtuk egymásnak, ha valami nagyszerű kalandra kellett, például villamoson ki a Blair-parkba és vissza – húsz cent, vagy fagylalt két személyre – harminc cent, vagy olcsó tamale9 kettőnknek – csak húsz cent. 
Nem sokat bántam ezt a pénzszűkét. Az osztrigakalózoktól tanultam meg lebecsülni a pénzt, és ez sohasem kopott ki belőlem. Nem törődtem különösebben azzal, hogy a pénz milyen egyéni előnyökkel jár, és filozófiámban kikerekítettem a kérdést azzal, hogy pontosan olyannak éreztem magam örökös pénzhiányomban, mint mikor a dollárt halomszám szórtam, és válogatás nélkül meghívtam minden embert, hogy igyék-egyék velem. 
De hogy találjak lányt? Nem volt lányos család, amelynek Louis bemutathatott volna, Én egy lányt sem ismertem. És Louis minden lányt magának akart; különben sem tehette volna meg, hogy akinek ő tetszett, azt rábeszélje arra, hogy foglalkozzék velem. Legfeljebb rávette őket, hogy hozzák el a barátnőjüket, de ezek rendszerint butuskák voltak, nem olyan csinosak, kedvesek, mint ők maguk. 
– Úgy kell tenned, ahogy én – mondta Louis. – Én is magam szereztem meg őket. Neked is magadnak kell szerezni egyet. 
Kioktatott. Újra felhívom a figyelmet arra, hogy Louis is, én is szűken álltunk pénz dolgában. Igazán küszködve fizettük meg ellátásunkat, és nehezen szereztük meg tűrhető ruházatunkat. Rendszerint este találkoztunk, napi munkánk után, az utcasarkon vagy valamelyik mellékutca kis cukorkaboltjában; ez volt az egyetlen hely, ahová eljártunk. Itt vettük meg a szívnivalónkat és olykor egy nikkelért „forró vöröst”. (Ó, igen, pirulás nélkül szopogattuk a cukrot – amennyit csak lehetett. Egyikünk sem ivott. Egyikünk sem ment soha kocsmába.) 
De a lányok. Louis tanácsa szerint egész egyszerűen ki kellett szemelnem egyet, azután megismerkedni vele. Esténként sétálgattunk az utcán. A lányok is sétáltak párosával. És a sétáló lányok szemezni szoktak a sétáló fiúkkal, ha azok nézik őket. (Manapság is elnézem gyakorlott szemmel – bármelyik varosban, faluban, én, a középkorú férfi – amint a sétáló lányok és fiúk ezt az édes játékot játsszák, mert kell, hogy sétáljanak, ha a tavaszi és nyári este hívja őket.) 
Csak az volt a baj életemnek ebben az árkádiai korszakában, hogy noha a másik életben edzetten, keményen vágtam át magam mindenen, itt félszeg és szemérmes voltam. Louis egyre bátorított. De én nem ismertem a lányokat. Különösnek, csodálatosnak tűntek, túl korai férfiéletem után. Hiányzott belőlem a döntő pillanatban a merészség és a kellő önhittség. 
Louis megmutatta, hogyan kell: azzal a bizonyos sokatmondó pillantással, mosollyal, merészen, szélesen megemelt kalappal, egy-egy elejtett szóval; egy pirinyó habozás, kuncogó, ideges izgalom – és íme, Louis máris megismerkedett és odaint magához, hogy bemutasson. Megjegyzem, valahányszor így párosával sétáltunk, Louis mindig magának kaparintotta meg a csinosabbat, és nekem a jelentéktelenebb külsejűt hagyta meg. 
Sokat haladtam, persze sok gyakorlatozás árán, úgyhogy jó néhány lányt köszönthettem már esti sétáimon, és szívesen sétáltak velem. De a szerelem nem nagyon sietett. Izgatott voltam, érdekelt a kérdés és tanulmányoztam. Egy pillanatra sem jutott eszembe az ivás. A Louis-szal és velem történt kalandok némelyike komoly gondolkodásra késztetett régi társadalmi fogalmaimat illetőleg. Ez mind rendben volt, fiatalosan ártatlan, de közben ráeszméltem egy általános, inkább élettani, mint társadalmi igazságra, nevezetesen arra, hogy ahogy Kipling írja egyik elbeszélésében: „Az ezredes nejének is csak úgy dobog a szíve, mint Judy O' Gradynek.” 
Megismertem végre a szerelmet is; édes melegségét, minden dicsőségét és csodáját. Haydee-nek fogom nevezni. Tizenöt és tizenhat esztendő között lehetett. Szoknyája épp a cipője száráig ért. Egymás mellett ültünk az Üdvhadsereg egyik gyűlésén. Haydee nem volt hívő, sem a nagynénje, aki ott ült mellette, aki vidékről jött látogatóba; náluk nem ismerték az Üdvhadsereget, és eljött a gyűlésükre egy fél órára, kíváncsiságból. Louis mellettem ült és figyelt – azt hiszem, csak figyelt, mert Haydee nem volt az „esete”. 
Nem beszélgettünk, csak félénken, lopva egymásra pillantottunk ebben a nagyszerű fél órában, azután elkaptuk tekintetünket, majd újra, félénken összenéztünk. Gyöngéd, ovális arca volt. Gyönyörű barna szeme. Orra álomszép, nemkülönben édes, akaratos kis szája. Egyszerű bojtos skót sapkát viselt, és barna haja a legszebb árnyalatú barna haj volt a világon. Amióta ezt az egyetlen fél órát átéltem, mélyen meg vagyok győződve arról, hogy valóban létezik szerelem az első látásra. 
Sajnos, Haydee és a nagynéni túl korán ment el. (Az Üdvhadsereg gyűléséről bármikor el lehetett távozni.) Már engem sem érdekelt tovább a gyűlés, és körülbelül két perc múlva vagy még hamarabb fölkeltünk és elmentünk mi is. Amint kifelé haladtunk, egy nő rámnézett, fölkelt és utánunk jött. Őt nem írom le. Magamfajta, a régi kikötői életből való ismerősöm. Amikor Nelsont megölték, az ő karjai között halt meg, és tudta, hogy Nelsonnak én voltam az egyetlen barátja. Ott nyomban kikívánkozott belőle, hogyan halt meg Nelson, és ez engem mélységesen érdekelt; bejártam gondolatban elmúlt életem útját, a szelíd, barna hajú, skótsapkás kislány iránti pirkadó szerelmemtől vissza a régi, szomorú, vad kalandokig. 
Végighallgattam a lányt, azután Louis után siettem, féltem, hogy elvesztem első szerelmemet mindjárt az első percekben. De Louis megbízható barát. A lányt – maradjunk ennél –, Haydee-nek hívják, tudja, hol lakik, Mindennap elmegy a kovácsműhely előtt, ahol Louis dolgozik, arra megy és jön a Lafayette-iskolából. Azután látta már Ruth-szal, egy ismerős iskolás lánnyal. Végül Nita, a cukorkabolt elárusítólánya, jó barátnője Ruthnak. Teendőnk tehát a következő: elmegyünk a cukorkaboltba, és megpróbáljuk rávenni Nitát, hogy adjon át egy levélkét Ruthnak Haydee számára. Ha ezt el lehet intézni, akkor csak meg kell írni a levelet. 
Úgy is történt. És a félórás lopva-találkozások idején megismertem a lányok és fiúk szerelmének egész édes őrületét. Lehet, hogy nem ez volt a legnagyobb szerelem a világon, de arra esküdni mernék, hogy a legédesebb. Ó, ha most visszagondolok rá! Soha nem volt lánynak félénkebb udvarlója, mint én, hiába voltam hajdan hírhedten merész. Én, az osztrigakalózok választolt hercege, aki mindenütt megállotta a helyét a nagyvilágban, mint férfi a férfiak között, aki vitorlájával diadalmaskodott széllel, viharral szemben, és végigjárta a kikötők legrosszabb hírű kocsmáit, kivette részét sok verekedésből, meghívott boldog-boldogtalant inni! Fogalmam sem volt arról, hogy mit kell most mondanom, mit kezdjek ezzel a kis asszonypalántával, akinek szoknyája éppen a cipője száráig ér, és aki épp olyan járatlan az életben, mint amilyen mélységesen bölcs voltam én, vagy legalábbis képzeltem magamról, hogy bölcs vagyok. 
Emlékszem, egy padon ültünk a csillagok fényében. Volt vagy egy teljes lábnyi távolság köröttünk. Alig néztünk egymásra, könyökünk a pad támláján talán egyszer-kétszer éppen hogy összeért. Egész idő alatt, miközben őrült boldogan beszéltem, kikeresve a legszelídebb, legválogatottabb kifejezéseket, hogy meg ne sértsem érzékeny fülét, azon törtem a fejem, hogy mit is kellene most tennem. Mit vár egy lány a fiútól, aki ott ül a padon és igyekszik megfejteni az udvarlás titkát: Mit vár tőlem? Talán azt, hogy megcsókoljam? Vagy legalábbis megkíséreljem megcsókolni? És ha ezt várja, és én nem teszem meg, vajon mit gondol majd rólam? 
Ó, ő bölcsebb volt, mint én – most már tudom –, a kis nőígéret, a cipője száráig érő ruhájában. Ismerte ő a fiúkat, mióta csak az eszét tudta. Bátorított, ahogy már a lányok szokták. Lehúzta egyik kesztyűjét és a kezében lóbálta; emlékszem, egy ízben könnyedén és merészen meglegyintette vele az ajkamat, gúnyos-tréfásán, szemrehányó válaszképpen valamilyen megjegyzésemre. Majd elájultam a gyönyörűségtől. A legnagyszerűbb szédület volt ez, amit valaha átéltem. Ma is emlékszem a kesztyűből áradó gyönge illatra, ami felém szállt abban az egyetlen pillanatban, amíg ajkamat érintette. 
Azután jött a szemrehányás, a kétség kínja. Zárjam-e tenyerembe ezt a kis kacsót a himbálózó, illatos kesztyűvel, amely épp most érintette ajkamat? Meg merjem-e csókolni most és itt, vagy csak karommal fonjam-e át a derekát? Merjek talán közelebb ülni? 
Nos, nem mertem! Nem csináltam semmit. Csak éppen ott ültem tovább mellette, és szerettem egész szívemből, lelkemből. Akkor sem csókoltam meg, amikor este elváltunk. Emlékszem, hogyan csókoltam meg először, egy este, búcsúzásnál – egy nagyszerű pillanatomban, amikor minden bátorságomat összeszedve, végre meg mertem tenni. Nem vittük többre, mint talán egy tucat lopott találkozásig, talán csókolóztunk is egy tucatszor, ahogy fiúk és lányok csókolózni szoktak – röviden, ártatlanul, áhítattal eltelve. Sohasem mentünk el sehova sem együtt, még csak egy matinéra sem. Egyszer elszopogattunk kettesben öt cent értékű cukrot. De mindig szentül hittem, hogy szeret engem. Azt tudtam, hogy én szeretem, egy esztendeig vagy még tovább ébren is róla álmodtam, és emléke igazán kedves számomra.

XIX. FEJEZET 

Ha olyanokkal voltam, akik nem ittak, sohasem gondoltam ivásra. Louis nem ivott. Sem ő, sem én nem engedhettük meg magunknak az ivást, de ennél fontosabb, hogy nem is kívántuk Egészséges, normális vízivók voltunk. Ha alkoholisták lettünk volna, feltétlenül iszunk, akár megengedhetjük magunknak, akár nem. 
Esténként, miután a napi munka végeztével megmosakodtunk, ruhát váltottunk és megvacsoráztunk, találkoztunk az utcasarkon vagy a cukorkaboltban. De a meleg ősz elmúlt, és a téli keserves hideg, nedves, szeles estéken nem valami kellemes találkozóhely az utcasarok. És a cukrosboltot nem fűtötték. Nita, vagy aki éppen kiszolgált, kiszolgálások között a hátulsó szobában tartózkodott, az fűtve volt. Minket nem fogadtak abban a szobában, a boltban pedig éppoly hideg volt, mint künn.
Louis és én megvitattuk a helyzetet. Csak egy megoldás van, a kocsma, férfiak gyülekezőhelye, ahol férfiak koccintanak John Barleycornnal. Jól emlékszem a ködös, nedves estére, mikor a hidegtől reszketve, kabát nélkül, mert kabátra nem tellett, elkezdtünk válogatni a kocsmákban, Louis meg én. A kocsma mindig meleg és kényelmes. Nem azért mentünk kocsmába, mert vágytunk italra. Jól tudtuk már akkor, hogy a kocsma nem jótékonysági intézmény. Az ember nem ülhet hosszabb ideig a kocsmában anélkül, hogy időnként be ne fizessen valamit a söntésbe.
Igen szűken volt akkor ezüstünk és nikkelünk. Nemigen szórhattuk, amikor a lányokra oly sok villamospénzt kellett költeni. (Mi, ha kettesben voltunk, sohasem ültünk villamosra, nekünk jó volt gyalog is.) Egyik kocsmába betértünk tehát, kis pénzünket költeni. Kértünk egy csomag kártyát, egy óráig játszottunk, miközben Louis rendelt egyszer, én is rendeltem egyszer sört, mert az volt a legolcsóbb: tíz cent két pohár. Micsoda tékozlás! Milyen nem szívesen tettük! 
Figyeltük a belépőket. Csupa középkorú vagy még idősebb munkás, többnyire németek, az ismerősök mindjárt csoportokba verődtek, ezekkel aligha tudtunk volna kapcsolatba kerülni. Nem tetszett ez a kocsma, letörve jöttünk ki, azzal a meggyőződéssel, hogy elvesztettük az estét, elfecséreltünk húsz centet sörre, amit valójában nem is kívántunk. 
Próbálkoztunk más kocsmákkal is a következő estéken, míg végre eljutottunk a Nemzetinek címzettbe a Tizedik és a Franklin utca sarkán. Itt megfelelőbb közönség volt. Louis talált egy-két ismerőst, én pedig összeakadtam néhány régi iskolatársammal, még abból az időből, amikor mint kisfiú, térdnadrágot viseltem. Elbeszélgettünk a régi időkről, arról hogy mi lett a többi fiúból, persze poharazás közben, ők rendeltek és mi ittunk. Majd az ivás törvényei szerint nekünk kellett rendelni. Ez fájt, mert egy rendelés negyven-ötven centet jelentett. 
Valósággal föllélegeztünk, amikor túlestünk a rövid estén, de közben tönkrementünk. Egész heti költőpénzünk elúszott. Eldöntöttük, hogy ez nekünk való kocsma, és megegyeztünk abban, hogy ezentúl óvatosabbak leszünk az ivás és rendelés terén. Meg kell takarítani valamit a hét végére is. Mert most kénytelenek voltunk elejteni egy találkozást két nyugat-oaklandi lánnyal, akiknek éppen udvarolni kezdtünk. A következő estén kellett volna találkoznunk velük a város túlsó végében, és nem maradt villamospénzünk, hogy hazakísérjük őket. Mint ahogy a pénzzavarban levők általában teszik, el kellett tűnnünk egy időre, legalábbis a szombati fizetésig. Egy béristállóban találkoztunk Louis-szal, és állig begombolkozva, vacogó foggal játszottunk kaszinót, amíg száműzetésünk ideje lejárt. 
Azután visszatértünk a Nemzetinek címzett kocsmába, de nem költöttünk többet, mint amennyit elkerülhetetlenül fizetnünk illett a kényelemért és melegért. Néha balszerencsénk volt, például olyankor, amikor kétszer egymásután kellett rendelnünk, mert vesztettünk a Sancho–Pedro-játékban. Ilyesfajta szerencsétlenség huszonöt-nyolcvan centes érvágást jelentett zsebünkön, aszerint, hogy hányan rendeltek a játékosok közül a tízcentes italból. De egy időre el lehetett kerülni a veszedelmet a hitel segítségével. Természetesen ez csak elodázta az elszámolás napját, és még nagyobb költekezésre csábított, minthogy nem készpénzzel fizettünk. (Emlékszem, amikor a következő tavasszal újra a kalandok útjára léptem és hirtelen eltűntem Oaklandból, egy dollár hetven centtel tartoztam a kocsmárosnak. Később, amikor visszatértem, a tulajdonos tűnt el. Még ma is tartozom neki ezzel az egy dollár hetven centtel, és ha véletlenül olvasná ezeket a sorokat, vegye tudomásul, hogy felszólításra azonnal fizetek.) 
A Nemzeti-kocsmában történteket csak azért írtam le, hogy vázoljam azt az állandó csábítást, amely a társadalmi viszonyok jelenlegi rendszerében – amikor minden sarkon van egy kocsma – John Barleycorn karjaiba vetett. Louis és én, mindketten egészséges fiatalok voltunk. Egyikünk sem kívánta az italt. Megfizetni sem tudtuk. És a hideg, esős idő mégis arra kényszerített, hogy kocsmákban keressünk menedéket, ahol le kellett rónunk nyomorúságos adónkat az italért. 
Kritikusaink egy része nyilván azt mondja: miért nem mentünk a Keresztény Ifjak Egyesületébe, valamelyik esti iskolába vagy a fiatalok más társadalmi összejöveteleire. Egyetlen válaszunk: mert nem mentünk! Ez tény. Nem mentünk. És ma is van száz és ezer Louis és magamfajta ifjú, akik éppúgy tesznek, amint mi tettünk: John Barleycorn társaságában töltik el idejüket, melegen, kényelmesen, baráti terefere közepette, karjukat karjába öltve és hagyva, hogy rávezesse őket a maga élvezetes útjára. 
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A jutagyár a megállapodás ellenére sem emelte fel a béremet ötnegyed dollárra, és én, a szabad amerikai ifjú, akinek ősei végigharcoltak minden küzdelmet, a régi forradalom előtti indián csatáktól kezdve, éltem szabad munkavállalási jogommal és kiléptem a gyárból. 
Még mindig élt bennem az az erős elhatározás, hogy körülnézek, és végre valahol gyökeret verek. Egy dologgal tisztában voltam: a szakképzetlen munkást sehol sem fizetik meg. Valami szakmát kell tanulnom. A villamossági szakmát választottam. Egyre nagyobb szükség van villanyszerelőkre. De hogyan lehetnék villanyszerelő? Arra nem volt pénzem, hogy beiratkozzam valamelyik műszaki iskolába vagy éppen egyetemre. Egyébként is nem sokat tartottam az iskolákról. Gyakorlati ember voltam egy gyakorlati világban. És szentül hittem a régi mesében, amit minden amerikai fiú még kiskorában örökségül kap. 
Csatornatisztító fiúból is lehet köztársasági elnök. Akármelyik fiú, aki állást vállal valamelyik cégnél, elérheti kitartással, akarattal, józansággal, hogy megtanulja a szakmát, és fokról fokra emelkedhet, amíg végül betársulhat a cégbe. Innen már csak egy ugrás a főnökséghez. Az ifjú – így szólt a mese – kitartásának jutalmául nagyon gyakran feleségül kapja a főnök leányát. Abban az időben erősen fölbátorodtam a lányokat illetőleg, egész bizonyos voltam afelől, hogy végül majd én is feleségül veszem a főnököm lányát. Nem is lehetett ebben kételkedni. – A mese szerint minden kisfiúval megtörtént ez, amint a megfelelő kort elérte. 
Örökre búcsút vettem tehát a kalandos élettől, és elmentem az oaklandi villamosvasutak egyik áramfejlesztő telepére. Magával a főfelügyelővel beszéltem, egy olyan fényűző irodában, hogy valósággal beleszédültem. De egyenesen nekivágtam a lényegnek. Megmondottam, hogy az elektromos szakmát akarom kitanulni, nem félek a munkától, hozzászoktam a nehéz robothoz, csak nézzen rám, milyen munkabíró, izmos vagyok. Megmondtam, hogy legalul akarom kezdeni és keményen felküzdeni magam, minthogy ezt a szakmát választom élethivatásul. 
A főfelügyelő arca ragyogott, miközben végighallgatott. Azt mondta, csakis ilyen ember érhet el sikert; meggyőződése szerint minden embernek segítenie kell azokat az amerikai ifjakat, akik fel akarnak emelkedni. A munkaadók mindig ilyen fiatalokat keresnek, amilyen én vagyok, de sajnos, csak nagy ritkán találnak. Az én becsvágyam derék, értékes tulajdonság, és ő a hónom alá nyúl, hogy megtaláljam a szerencsémet. (Én, amint hallgattam – dagadó kebellel –, egyre azon töprengtem: vajon az ő lányát kell-e majd feleségül vennem?) 
– Mielőtt eljuthat oda, ahol a szakma bonyolultabb, magasabbrendű részleteit megtanulja – mondta –, természetesen ott kell kezdenie, azok mellett, akik beállítják és javítják a villamosmotorokat, a kocsiszerelő-csarnokban. (Ekkor már bizonyos voltam abban, hogy az ő lánya lesz a feleségem, és azon gondolkoztam, vajon menynyi pénze lehet a vállalatban?) 
– De – folytatta – maga is gondolhatja, hogy nem kezdheti mindjárt mint segéd a kocsiszínben. Erre majd csak akkor kerülhet sor, ha már begyakorolta magát. Valóban legalul kell kezdenie. Először arra fogjuk felhasználni, hogy fölmosson, ablakot tisztítson, tisztán tartsa a kocsikat. Ha itt megállja a helyét, akkor előléphet villanyszerelő segéddé... 
Nem láttam be, hogy súrolás, mosás valóban előkészíthet az elektromos szakmára, de tudtam, hogy a könyvekben is mindig a legalacsonyabb munkakörben kezdik, és ha jól dolgoznak, mint tulajdonosok végzik. 
– Mikor álljak munkába? – kérdeztem, égve a vágytól, hogy elkezdjem ragyogó pályafutásomat. 
– Váriunk csak – folytatta a főfelügyelő –, amint már megegyeztünk, legalul kell kezdenie. És így bizony semmi esetre sem léphet be azonnal a kocsiszínbe. Először a gépházban kell dolgoznia, mint olajozónak. 
Kissé lehangolódtam, és egy pillanatra meghosszabbodott az út a főfelügyelő lánya és énköztem, de aztán újra megrövidült. Jobb villamossági szakember leszek, ha értek a gőzgépekhez is. Mint olajozónak, a nagy gépházban, bizonyára nem kerüli el figyelmemet a legkisebb apróság sem, ami a gőzzel összefügg. Egek! Ragyogóbbnak láttam a pályámat, mint valaha. 
–Mikor álljak munkába? – kérdeztem engedékenyen. 
–Várjunk csak – beszélt tovább a főfelügyelő –, a gépházba sem léphet ám be azonnal! Ezt is elő kell készíteni. Természetesen a kazánháznak kell megelőznie. Bizonyára tisztában van azzal, hogy miért. Nálunk a szénkezelés is tudományos alapon folyik, nem szabad lekicsinyelnie. Tudja, hogy mi pontosan lemérünk minden font szenet, amit elégetünk? Így ismerjük meg a vásárolt szén fűtőértékét, így tudjuk centnyi pontossággal, mibe kerül termelésünk minden részlete. Nyomban rájövünk, melyik fűtő pazarol, akár ostobaságból, akár gondatlanságból, melyik használja ki legkevésbé a tüzelőanyagot. – A főfelügyelő arca ismét ragyogott. – Látja, milyen lényeges a szénkérdés? Minél többet tanul meg a kis részletkérdésekből, annál jobb munkás lesz, és annál több haszna lesz belőle magának is. Nos hajlandó munkába állni? 
– Bármikor – mondtam elszántan. – Minél hamarabb, annál jobb. 
– Helyes. Álljon be holnap reggel hét órakor. 
Megmutatták, mi lesz a kötelességem. Azt is közölték, hogy egy munkanap tíz óra, vasárnapot és ünnepnapot sem kivéve. Egyetlen egy pihenőnap van havonként, havi harminc dollár a fizetés. Nem valami csábító ajánlat. Évekkel ezelőtt a konzervgyárban is egy dollárt kerestem naponként tízórai munkával. Azzal vigasztaltam magam, hogy egész idő alatt azért nem fejlődött munkaképességem az éveimmel és erőmmel arányosan, mert segédmunkás maradtam, de most majd másképpen lesz. Azért dolgozom, hogy ügyességem fejlődjék, és szakmát, pályát, szerencsét és a főfelügyelő lányát elnyerjem. 
Ezúttal jó úton kezdtem a munkát – jó alacsonyan. Ez volt a helyzet. Szenet talicskáztam a fűtőnek, az belapátolta a kazánba, ott gőzzé változott az energiája, ami a gépházban villamossággá alakult át; ezzel dolgoznak a villamossági dolgozók. Ez a szénlapátolás valóban a kezdet kezdete..., ha csak azt nem veszi a fejébe a főfelügyelő, hogy előbb elküld dolgozni a bányába, ahonnan a szenet kapják, hogy tökéletesen megértsem a villamosvasutak részére szükséges áram útját. 
Munka! Én, aki eddig férfiak között dolgoztam, rádöbbentem, hogy nem is ismerem az igazi munkát. Tízórás munkanap. A nappali és az éjszakai műszak számára talicskáztam, jóllehet délben is dolgoztam, sohasem készültem el este nyolc óra előtt. Tizenkét-tizenhárom órát is dolgoztam, és itt még csak nem is fizettek túlórát, mint a konzervgyárban. 
A titkot akár most rögtön meg is fejthetem. Két ember munkáját végeztem. Azelőtt egy jó erejű ember talicskázta a szenet a nappali, és egy másik hasonlóan erős ember az éjszakai műszak számára. Negyven dollárt kaptak havonta fejenként. A főfelügyelő merőben takarékossági szempontból beszélt rá, hogy vállaljam a két ember munkáját havi harminc dollárért. Azt hittem, villanyszerelő szakmunkást akar belőlem faragni. Valójában pedig nem tett mást, mint megtakarított a társaságnak havi ötven dollár üzemköltséget. 
De én nem tudtam, hogy két ember helyét foglaltam el. Senki sem mondta meg. Sőt, a főfelügyelő figyelmeztetett mindenkit, hogy el ne mondják nekem. Milyen elszántan mentem be első nap! A legnagyobb gyorsasággal dolgoztam, megtöltöttem szénnel a vastalicskát, rátoltam a mérlegre, lemértem, majd betoltam a fűtőházba és kiborítottam a tűzhely előtti vaslemezre. 
Munka! Egymagám többet dolgoztam, mint az a két elbocsátott szénhordó. Azok egyszerűen eltalicskázták a szenet és kiöntötték a vaslemezre. De én csak a nappali mennyiséggel tehettem ezt, az éjszakait fel kellett halmoznom a kazánházban. A kazánház pedig kicsi volt, magasra, egyre magasabbra kellett tehát fellapátolnom a szenet és megtámasztanom deszkákkal. A tetejét pedig még egyszer el kellett rendeznem lapáttal. 
Csurgott rólam a veríték, de nem pihentem, akkor sem, ha teljesen kimerültem. Délelőtt tíz óráig már annyi erőt elhasználtam, hogy megéheztem és elővettem táskámból egy nagy darab vajaskenyeret. Állva nyeltem le, szénporral fűszerezve, remegő térddel. Tizenegy óráig már elfogyasztottam az egész ebédadagomat. De sebaj! Arra gondoltam, hogy így legalább dolgozhatom a déli órákban is. És dolgoztam délben és egész délután. Amikor besötétedett, villanyfénynél dolgoztam tovább. Elment a nappali fűtő, föl váltotta az éjszakai. Én pedig tovább lapátoltam, talicskáztam, lapátoltam, talicskáztam. 
Fél kilenckor megmosakodtam, ruhát váltottam, és farkaséhesen elvonszoltam fáradt testem a villamosmegállóig. Három mérföldnyire laktam, és szabadjegyet kaptam, de azzal a kikötéssel, hogy csak akkor ülhetek be a kocsiba, ha nincs fizető utas, aki le akar ülni, mert akkor át kell adnom ülőhelyemet. Lerogytam egy sarokba és imádkoztam, hogy senki se pályázzék az én helyemre. De a kocsi megtelt, félúton bejött egy asszony, és nem volt ülőhelye. Fel akartam állni, és legnagyobb csodálkozásomra azt éreztem, hogy nem tudok. A hideg szélben kimerült testem a padhoz gémberedett. Az út hátralevő részében azzal voltam elfoglalva, hogy kinyújtsam sajgó tagjaimat, talpra tudjak állni, és valahogy lejussak az alsó lépcsőre. Amikor megállt a villamoskocsi, és le akartam szállni, majdnem a földre zuhantam. 
Két háztömbnyit kellett sántikálnom, amíg hazaértem és betámolyogtam a konyhába. Amíg anyám főzött, vajaskenyeret faltam. De mielőtt csillapíthattam volna étvágyamat, vagy megfőtt volna a hús, elaludtam. Hasztalan próbált anyám fölkelteni, hogy egyem. Végül apámmal ketten bevittek a szobába, levetkőztettek, betakartak. Másnap reggel jöttek a fölébredés kínjai. Rettenetesen összetörtnek éreztem magam, minden tagom sajgott, és ami még rosszabb, a csuklóm megdagadt. De most kipótoltam az elmulasztott vacsorát, fölségesen megreggeliztem, és kétszer annyit vittem magammal, mint az előző nap. 
Munka! Melyik tizennyolc esztendős ifjú tudja túlszárnyalni két erős férfi munkáját? Jóval tizenkét óra előtt az utolsó morzsáig bekebeleztem nagy adag ebédemet. De elhatároztam, hogy csak azért is megmutatom nekik, mire képes egy erőteljes, alacsony sorból fölemelkedni vágyó fiatalember. De a legrosszabb az volt, hogy a csuklóim megdagadtak, és ez erősen hátráltatott munkámban. Ki ne tudná, milyen fájdalmat okoz, ha megrándult bokával járunk, dolgozunk? Képzeljék csak el, szenet lapátolni és teli talicskát tolni megrándult csuklóval. 
Munka! Hányszor rogytam le a szénhalomra, amikor senki sem látott, fáradtan, kétségbeesetten, és sírtam tehetetlen dühömben. A második munkanap volt a legkeservesebb. Csak úgy bírtam nekilátni az éjszakai szénmennyiség betalicskázásának, hogy a nappali fűtő bőrszíjjal összeszorította mindkét csuklómat. A feszesre húzott csuklószíj átvette a feszültséget és nyomást, e mely eddig a csuklóimat gyötörte; annyira szorított, hogy a gyulladás nem terjedhetett tovább. 
Ilyen módszerrel tanultam a villamossági szakmát. Estéről estére sántikálva tértem haza, elaludtam, mielőtt megvacsorázhattam volna, ágyba fektettek, levetkőztettek. Minden reggel eltámolyogtam a munkahelyemre, egyre bőségesebb reggelizés után, egyre nagyobb ebédadaggal zsebemben. 
Már nem olvastam kölcsönkönyveket. Nem beszéltem meg semmilyen találkozót. Igavonó barommá süllyedtem. Dolgoztam, ettem, aludtam, a lelkem is szüntelenül aludt. Lidércnyomás volt az egész életem. Mindennap dolgoztam, még vasárnap is, és sóvárogva vártam a hónap végi egyetlen pihenőnapomat, azzal, hogy majd egész nap ágyban maradok és alszom meg pihenek. 
Az a legkülönösebb, hogy ebben az időben sohasem gondoltam italra, és nem is ittam. Pedig tudtam, hogy akik erős munkát végeznek, sokat isznak. Gyakran láttam, sőt magam is így tettem azelőtt. De olyan nagymértékben alkoholellenes voltam, hogy soha eszembe sem jutott az ital. Ezt azért említem meg újra és újra, hogy bebizonyítsam; mennyire hiányzott belőlem minden hajlam az ivásra. De hiába, a lényeg az, hogy később hosszú esztendők múltán, a John Barleycornnal való rendszeres érintkezés mégis fölébresztette bennem az alkohol utáni vágyat. 
Többször észrevettem, hogy a nappali fűtő furcsa pillantásokat vet reám. Egyszer aztán kibökte. Azzal kezdte, hogy megesketett a titoktartásra. A főfelügyelő figyelmeztette, hogy el ne mondja nekem, és ha elmondja, az állásával játszik. Elmondotta a nappali és éjszakai széntalicskázó történetét, és hogy azok mennyi fizetést kaptak. Már előbb elmondta volna, ha nem lett volna bizonyos afelől, hogy ez a munka úgyis letör és kilépek. Tönkreteszem magam semmiért. Egyszerűen leverem a munka árát, érvelt tovább – és elveszem két ember kenyerét. 
Amerikai ifjú, mégpedig büszke amerikai ifjú lévén, nem léptem ki azonnal. Tudom, ostobaság volt tőlem, de elhatároztam, hogy folytatom a munkát, hadd bizonyítsam be a főfelügyelőnek, hogy nem tört le. De majd később, ha kilépek, rá fog jönni, remek fickót vesztett el bennem. 
Emellett hűségesen és elég botorul ki is tartottam. Dolgoztam tovább, este hatig, amíg végre az utolsó éjszakai szénmennyiséget is betalicskáztam. Akkor aztán letettem a szándékomról, hogy az elektromos szakmát kitanuljam, két ember munkáját végezve gyerek-órabérért. Hazamentem, és jól kialudtam magam. 
Szerencsére nem maradtam meg ennél a munkánál olyan sokáig, hogy tönkretegyem magam, ámbár még egy esztendeig is kénytelen voltam viselni a csuklómon a széles bőrszíját. Ennek a munkaorgiának mindenesetre az lett a következménye, hogy megundorodtam a munkától. Egyszerűen nem akartam dolgozni. Visszataszító volt számomra még a munka gondolata is. Bánom is én, akár ne eresszek gyökeret végleg sehol sem. Felőlem pokolba mehet minden mesterség. Ezerszer jobb végig kalózkodni, végig iddogálni a világot, mint azelőtt tettem. Újra a kalandok útjára léptem tehát. Elindultam Kelet felé, hogy a vasutakon próbáljak szerencsét, a csavargóéletben.
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De lám! Mihelyt visszatértem a kalandok útjára, tüstént összetalálkoztam John Barleycornnal. Idegen világba kerültem, idegen emberek közé, a poharazás a legkülönfélébb fickókkal hozott össze. Néha beszeszelt városi polgárokkal melegedtem össze a kocsmában, máskor egy-egy vidám csavargóval az országút szélén – zsebében az elmaradhatatlan flaskával, vagy egy csapat ősivóval, valami lebujban. Vagy olykor titkos helyeken alkalmi ivótársakkal, mint például Iowában, 1894-ben, ahol akkor szesztilalom volt, amikor a főutcán csellengtem, és mindenféle idegenek hívtak meg a legkülönbözőbb zughelyekre; emlékszem, ittam borbélyműhelyben, szerelőműhelyben, még bútorüzletben is. 
Mindig csak John Barleycorn. Még az országúti csavargók is becsíphettek azokban a régi szép időkben. Emlékszem, a buffalói börtönben egyszer az eszméletlenségig leittuk magunkat néhányan, és amikor kiszabadultunk, rendeztünk még egy ivást az utcán összekoldult centekből. 
Nem kívántam az alkoholt, de ha olyanokkal voltam együtt, akik ittak, hát én is ittam. Azon voltam, hogy a legéletrevalóbb, legbátrabb emberekkel utazzam vagy kóboroljak, és éppen ezek az életrevaló, bátor emberek ittak legtöbbet.
Ezek voltak csak igazán jó cimborák, merészek, vállalkozó szelleműek, és ezenfelül mindegyik külön egyéniség. Talán túlfűtött vérmérsékletük űzte el őket a hétköznapok szürke egyhangúságából, hogy John Barleycorn fantasztikus hazugságaiban keressenek megnyugvást. Annyi bizonyos, hogy akiket legjobban szerettem, akikkel legszívesebben töltöttem időmet, azokat mind John Barleycorn társaságában találtam meg. S miközben bekalandoztam az egész Egyesült Államokat, új megállapításokra jutottam: mint csavargó a társadalmon kívül, pontosabban: alatta álltam, sőt mi több, egészen mélyre süllyedtem. Onnan lentről viszont megfigyelhettem a társadalom szerkezetét. Láttam, hogyan forognak a társadalom gépezetének kerekei, és láttam, hogy a kétkezi munkát egyáltalán nem becsülik meg úgy, mint ahogy azt a tanítók, papok és politikusok igyekeztek velünk elhitetni. A szakma nélküliek tömege tehetetlen horda. De ha az ember mesterséget tanul, akkor is kénytelen valamilyen szervezethez tartozni, hogy foglalkozását űzhesse. Ez a szervezet állandóan harcban áll a munkaadókkal, hogy kiverekedje a bérek felemelését és a munkaidő csökkentését. A munkaadók egyesülete is állandóan hadakozik ő velük; sehol sem tapasztaltam, hogy valakit vagy valamit megbecsültek vagy tiszteletben tartottak volna. Ha a munkás megöregszik vagy baleset éri – kimustrált gép. Sok olyan sorsot láttam, mely minden egyébnek nevezhető, csak éppen az élet emberhez méltó befejezésének nem. 
Új megállapításom tehát az volt, hogy a kétkézi munka megalázó és nem kifizetődő. Elhatároztam, hogy nekem nem kell sem mesterség, sem a főfelügyelő lánya. De a bűnözés sem. Ez legalább olyan szerencsétlenség, mint munkásnak lenni. Fizessék meg az agyamat, ne az izmaimat, eltökéltem. hogy soha többé nem viszem piacra a testi erőmet. Csakis az agyamat, egyedül az agyamat bocsátom áruba ezentúl. 
Visszatértem Kaliforniába azzal a szándékkal, hogy kifejlesszem észbeli képességeimet. Ez iskolai műveltséget jelent. Már régen elvégeztem az elemi iskolát, most beiratkoztam az oaklandi középiskolába. Hogy legyen miből tandíjat fizetnem, elszegődtem portásnak. Nővérem is segített. De nem tartottam méltóságomon alulinak akárki holmiját cipelni, vagy szőnyegét kiporolni, amikor volt egy félnapi szabad időm. Dolgoztam, hogy majd megszabadulhassak a munkától. 
Elmaradtak a szerelmek, vége Haydee-nek és Louis Shattucknak és az esti sétáknak. Nem volt rá időm. Beléptem a „Henry Clay” vitaegyesületbe. Néhány tagja meghívott otthonába, ahol csinos lányokkal találkoztam, akiknek már földig ért a szoknyájuk. Költészetről, művészetről, nyelvtani nüanszokról vitáztunk. Eljártam a helyi szocialista körbe, ott társadalompolitikát, gazdaságtant, bölcseletet tanultunk és tárgyaltunk meg. Volt vagy egy féltucat tagsági könyvem, közben a nyilvános könyvtárban is dolgoztam és nagyon sokat olvastam. 
Másfél évig egyetlenegyszer sem ittam és nem is gondoltam rá. Egyszerűen nem volt rá időm, de persze hajlandóságom sem. Portásmunkám, tanulmányaim és ártatlan mulatságaim – például a sakk – közben nem maradt egy pillanatnyi szabad időm sem. Egy új világot fedeztem föl, és olyan nagy szenvedéllyel vetettem rá magam a munkára, hogy John Barleycorn régi világa minden vonzóerejét elvesztette. 
Eszembe jut, hogy azért egy kocsmában mégis megfordultam. Meglátogattam Johnny Heinholdot az Utolsó Alkalom-ban, és pénzt kértem tőle kölcsön. Itt John Barleycornnak mindjárt egy másik oldala mutatkozik meg. A kocsmárosok elismerten jó emberek. Általában sokkal több jót tesznek, mint a másfajta üzletemberek. Ha csak tíz dollárra volt szükségem, és kétségbeesetten töprengtem, hova, kihez forduljak, elmentem Johnny Heinholdhoz. Igen sok esztendő telt el azóta, hogy utoljára jártam kocsmájában. Amikor kölcsönkértem tőle a tíz dollárt, akkor sem költöttem a söntésében egyetlen centet sem. És Johnny Heinhold mégis kölcsönadta a tíz dollárt, minden biztosíték vagy kamat nélkül. 
A műveltségért küzdve, gyakran fordultam Johnny Heinholdhoz kölcsönért, Amikor beiratkoztam az egyetemre, negyven dollárt kértem tőle, kamat, biztosíték nélkül, és még csak egy pohár italt sem rendeltem. De – és ez a lényeg, mert ez a szokás, a törvény – hosszú esztendők múlva, amikor feljött a csillagom, sokszor tettem jókora kerülőt, hogy Johnny Heinhold söntésében letörlesszem régi kölcsöneinek kamatát. Nem mintha Johnny Heinhold fölszólított vagy várta volna, hogy ezt tegyem, de megtettem – a John Barleycorn világában megtanult törvény alapján. Ha az ember bajban van, ha nincs hova fordulnia, ha nincs a világon semmije, amit a kegyetlen zálogház-tulajdonos hajlandó volna számba venni, mindig elmehet valamelyik ismerős kocsmároshoz. A hála örök emberi tulajdonság. Ha az ily módon kisegített szerencsétlen fickó újra pénzhez jut, bizonyos, hogy egy részét annál költi el, aki kihúzta a csávából. 
Visszagondolok írói pályám kezdetére, amikor oly rendetlenül érkeztek meg a képes folyóiratoktól írói tiszteletdíjaim. S közben egyre növekvő családomért küszködtem – feleség, gyermek, anya, unokaöccs, a nyomorba jutott Jennia anyó és öreg férje. Két helyre mehettem kölcsönért: a borbélyhoz és a kocsmároshoz. A borbély havonként előre fizetendő öt százalék kamatot kért. Ha száz dollárt kértem tőle, csak kilencvenötöt adott át. Öt dollárt visszatartott az előzetes havi kamat fejében. A következő hónapban újra fizettem öt dollárt és így tovább, amíg csak sikerült megvágnom a kiadómat, és végre visszaadhattam a kölcsönt. 
A másik hely, ahová fordulhattam, a kocsmáros volt. Látásból már jó néhány éve ismertem. Sohasem költöttem pénzt az üzletében. Valahányszor kölcsön adott, akkor sem rendeltem semmit, mégsem tagadta meg soha a pénzt. Sajnos, elköltözött más városba, mielőtt még jobb helyzetbe kerültem volna. Mai napig is fájlalom, hogy elköltözött. Mert az lenne a helyes és szép cselekedet, ha alkalomadtán őhozzá is betérnék és elköltenék nála néhány dollárt hálából és emlékezésképpen régi emberségére. 
Nem akarom dicsőíteni a kocsmárosokat. Csak ismét John Barleycorn hatalmát akarom hangsúlyozni és megmutatni a hozzá vezető ezernyi út egyikét. Mert a végén egyszer csak azon vesszük észre magunkat, hogy nem tudunk nélküle élni. 
De térjünk vissza elbeszélésünkhöz. Távol a kalandoktól, fülig a tanulásba merülve, minden percet kihasználva megfeledkeztem John Barleycorn puszta létezéséről is. Senki sem ivott körülöttem. Ha valaki iszik és megkínál, bizonyosan ittam volna én is. De így, ha volt néhány szabad percem, sakkoztam vagy kedves diáklányokkal sétáltam, vagy kerékpároztam, ha olyan szerencsém volt, hogy a kerékpárom nem volt éppen a zálogházban. 
Mindezzel ismét csak azt akarom bizonyítani, hogy az alkohol utáni vágynak, habár hosszú és kemény tanulóéveket töltöttem John Barleycornnál, halvány nyoma sem volt bennem. Visszatértem az élet túlsó partjáról, hogy élvezzem ezt az egyszerű, árkádiai életet a diákifjak és diáklányok körében. Megleltem az utat a lélek világába, és itt – szellemileg mérgeztek meg. Sajnos, amint életem későbbi szakában tapasztaltam, a szellemi mérgezésnek is megvan a maga kellemetlen utóhatása, hogy azt ne mondjam: „macskajaja”. 
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Három esztendeig kellett volna középiskolába járnom. Türelmem elfogyott, de anyagilag is leheletlenné vált a további iskolába járás. Semmi esetre sem tanulhattam ilyen hosszú ideig, viszont nagyon szerettem volna az egyetemre beiratkozni. Miután egy évet elvégeztem, elhatároztam, hogy megkísérlem a középiskolát nyomban befejezni. Kértem kölcsön egy kis pénzt, és kifizettem a beiratkozási díjat egy előkészítő tanfolyamra, un. akadémiára. Úgy terveztem, hogy négy hónap múltán megszerzem a képesítést az egyetemre, és így megtakarítok két esztendőt. Hogy magoltam! Két év munkáját kellett elvégeznem egyharmad év alatt. Öt hétig bifláztam, másodfokú egyenletek és a kémiai képletek csak úgy zúgtak az agyamban. És akkor félrehívott az akadémia igazgatója. Nagyon sajnálja, de kénytelen visszaadni a tandíjat, és kér, hogy hagyjam el az iskolát. Nem az előmenetelem miatt. Nagyon jól állottam, és ha megadja a képesítést, meg van győződve róla, hogy az egyetemen is megállóm a helyem. Ott van a baj, hogy már kezdenek beszélni az esetemről. Mit? Négy hónap alatt elvégezni két esztendő tananyagát? Nagy botrány lenne belőle, mert az egyetem szigorúbban venné az előkészítő iskolákat. Nem idézhetek elő ily botrányt, tehát legyek olyan kegyes és vonuljak vissza. 
Megtettem. Visszafizettem a kölcsönpénzt, a fogamat csikorgattam, és elkezdtem magolni egyedül. Három hónapom volt még az egyetemi fölvételi vizsgákig. Laboratórium és tanár nélkül, a szobámba bezárkózva próbáltam magamba préselni három hónap alatt kétesztendei anyagot, és emlékezetben tartani a múlt évben tanultakat. 
Naponta tizenkilenc órát bifláztam. Három hónapon keresztül tartottam ezt az iramot, alig néhány eset kivételével. Elfáradt a szemem, égni kezdett, de nem hagyott cserben. Lehet, hogy a vége felé kissé megzavarodtam. Emlékszem: meg voltam győződve róla, hogy meg tudom oldani a kör négyszögesítését, de elhatároztam, hogy csak a vizsga után dolgozom ki. Majd akkor megmutatom nekik! 
Elérkezett a vizsga ideje. Alig hunytam le a szemem, minden pillanatot felhasználtam a magolásra, ismétlésre. És amikor benyújtottam utolsó vizsgadolgozatomat, a kimerültség klasszikus tünetei mutatkoztak rajtam. Nem akartam könyvet látni, nem akartam semmire sem gondolni, senkivel sem találkozni, aki gondolkodásra késztethetne. 
Ilyen állapot ellen csupán egy orvosság van: a kalandozás. Nem vártam be, amíg megtudom vizsgáim eredményét. Egy összecsavart takarót és némi hideg ételt vettem magamhoz, és elhajókáztam egy kölcsönvitorláson. A kora reggeli apály utolsó hullámaival siklottam kifelé az oaklandi kikötőből, elcsíptem a dagály első hullámait és befogtam vitorlásomba a dagadó szelet. A San Pablo-kikötő valósággal füstölgött, a Carquinez-szoros és a Selby Smelter gőzölgött a gomolygó ködben, amikor elsurrantam mellettük, s magam mögött hagytam a régi, ismerős helyeket, amelyeket még Nelson mutatott először a Rénszarvasról. 
Benicia bukkant föl előttem. Befordultam a Turner-hajógyár öblébe, megkerültem a Solano-kikötőt, és tovább suhantam a halászbárkák mellett, ahol hajdanában tanyáztam és oly sokszor iddogáltam. 
És éppen itt történt velem valami, aminek jelentőségéről akkor még fogalmam sem volt. Nem szándékoztam megállni Beniciában. A dagály kedvezett, gyönge szél fújt, pompás vitorlázás kínálkozott. Előttem a Bull Head és az Army Points, jelezve a bejáratot a Suisun-öbölbe, amelyet a gomolygó hajnali köd egészen beburkolt még. És abban a pillanatban, amint észrevettem a halászbárkákat, habozás nélkül, hirtelen elfordítottam a kormányrudat a part felé. Tudtam, mire vágyom kimerült agyam legmélyén. Inni akartam. Le akartam részegedni! 
Parancsoló kényszer hajtott. Meggyötört, elcsigázott lelkem szabadulni akart a fáradtságtól – oly módon, amely minden bizonnyal meghozza a szabadulást. És éppen ez volt a lényeg. Életemben első ízben határoztam el tudatosan, szabad akaratomból, hogy le fogok részegedni. Új, merőben másforma megnyilatkozása volt ez John Barleycorn hatalmának. Nem testi szükségletből, hanem szellemi vágyódásból. 
Ha sohasem ittam volna a múltban, sohasem jut eszembe a lerészegedés gondolata, ha agyam még olyan kimerült is. Azzal kezdtem, hogy szervezetem nem nagyon bírta az alkoholt, évekig csak a barátaim kedvéért ittam, és mert a kalandok útján mindenütt találkoztam szesszel. Most pedig elértem azt a fokot, hogy agyam nem csupán egyszerűen italt kívánt, hanem mindjárt részegséget. Ha nem szoktam volna annyira hozzá az alkoholhoz, nem kívánom így. Elsiklottam volna a Bull Head mellett a ködtől gőzölgő Suisun-öbölbe, és a testemet átjáró szél elűzte volna agyam fáradtságát is. 
De így a part felé tartottam, vitorlásomon mindent lekötöttem, majd sietve kiszálltam és a bárkák felé indultam. Alig tettem néhány lépést, Charley Le Grant borult a nyakamba. Lizzie, a felesége, hatalmas keblére vont. Bill Murphy és Joe Lloyd és mindazok, akik a régi gárdából még életben voltak, körülfogtak, ölelgettek. Charley fogott egy nagy konzervdobozt és elindult Jorgensen kocsmájába, túl a vasúti raktárakon. Ez sört jelentett. Nekem azonban whisky kellett, utána kiáltottam, hozzon azt is egy üveggel. 
Többször megfordult az üveg, át a síneken és vissza. A régi, szabad életből való barátaim mind megérkeztek: görög, orosz, francia-halászok. Sorban hozattak és újra hozattak mind, egymás után. Jöttek-mentek, de én végig ott ültem és ittam mindnyájukkal. Valósággal öntöttem magamba az italt, és örültem, amikor agyamba szállt a gőze. 
Betoppant a Hallgatag is – Karmos Nelson partnere én előttem –, csinos, mint mindig, de még féktelenebb. Éppen összezördült társával a Gazellán, bicskák villantak és ütések zuhogtak, és még több whiskyvel akarta tüzelni mérgét. Miközben poharaztunk, megemlékeztünk Nelsonról, aki éppen itt, Beniciában hajtotta örök álomra fejét. Sírtunk egy sort az emlékére, csupán a jó tulajdonságaira emlékeztünk, majd visszaküldtük a flaskát, hogy töltsék meg újra, és folytattuk az ivást. 
Azt akarták, maradjak velük, de a nyitott ajtón át láttam, hogyan borzolja a szél a tengert, és fülem megtelt csodálatos muzsikájával. Közben megfeledkeztem arról, hogy három teljes hónapon keresztül napi tizenkilenc órát töltöttem könyvek mellett, és Charley Le Grant átrakta felszerelésemet egy nagy columbiai lazachalász-hajóra. Adott faszenet, kiskályhát, kávéscsuprot és sütőtepsit, ezenkívül kávét meg húst, és egy frissen halászott fekete sügért. 
Le kellett segítenünk a rozoga kikötőhöz, be a lazachalász-hajóba. Kifeszítették a köteleket és úgy igazították be az árbocot, hogy a vitorla megfeszült, mint valami deszkafal. Voltak, akik féltettek, de én erősködtem, és Charley szikrányit sem kételkedett bennem. Ismert régről, tudta, hogy értek a vitorlához, megbirkózom vele, amíg látok. Eloldották a kötelet. Elfoglaltam a helyem, beállítottam a kormányt, majd búcsút intettem barátaimnak. 
Az apály megszűnt és az erős dagály, melyet a még erősebb szél felkorbácsolt, magas hullámokba gyűrte a tengert. A haragos Suisun-öböl valósággal fehérlett a tajtékzó hullámoktól. A lazachalász-hajó jó vitorlás, és én tudtam, hogyan kell vitorlázni. Elegánsan besiklottam az öbölbe, és hangosan beszéltem összevissza, kikiáltottam megvetésem a könyvek és az iskola iránt. A tarajos hullámok megtöltötték hajómat vagy egy lábnyi vízzel, de én csak nevettem, miközben átcsapott rajtam egy-egy hullám és tovább kiabáltam, énekeltem. Az élet urának éreztem magamat, miközben a fékezhetetlen elemek hátán lovagoltam, és John Barleycorn mellettem ügetett. Filozófiai és matematikai értekezéseket tartottam, idézeteket hajtogattam, s közben az osztrigakalózok között tanult régi dalokat fújtam: a „Fekete Lulu”-t, az „Úszó felhők”-et, az „Ó, bánj jól a lányommal”-t, „A bosztoni betörő”-t, a „Jertek, ázó-fázó emberek”-et, a „Ha én kismadár lehetnék”-et és a többit. 
Órák múltán, a hunyó nap tüzében, elsiklottam a Sacramento-folyó iszapos torkolata, majd a Fekete Gyémánt mellett, befordultam a San Joaquin-folyóba, és Antioch felé vettem utamat, s itt kissé kijózanodva és farkaséhesen lehorgonyoztam egy hatalmas krumpliszállító-hajó mellett, amely ismerősnek tűnt. Valóban régi barátokat találtam rajta, akik átjöttek az én hajómra, és olajban kisütöttük a sügéremet. Kitűnő matrózgulyás is került az asztalra, és száraz olasz kenyér vaj nélkül, amit pintes kancsókból jófajta nehéz vörösborral öblítettünk le. 
Lazachalász-hajóm merő víz volt, de kényelmes kabinjában akadt még száraz pad és ágy, amelyeken elnyúltunk, pipáztunk, a régi időkről mesélgettünk, miközben felettünk fütyült a szél, és a kifeszített kötelek vadul doboltak az árbocon. 
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Egy hétig portyáztam hajómmal, majd visszatértem az egyetemre, tanulásra készen. Egész héten nem ittam. Ez csak úgy sikerült, hogy elkerültem régi barátaimat, mert minden kalandozásom közben, mindenütt John Barleycorn leselkedett rám a hátuk mögött. Azon az első napon kívántam az italt, de másnap már nem. Az ivás tekintetében egyébként nem voltak erkölcsi aggályaim. Nem szégyenkeztem és nem bánkódtam a beniciai orgia miatt, nem is gondoltam többé rá, és jókedvűen, felfrissülve tértem vissza könyveimhez. 
Hosszú esztendők teltek el, amíg újra visszaemlékeztem erre a napra, és megértettem jelentőségét. Ha addig néha-néha eszembe jutott, csak mint valami nagyszerű mulatságra gondoltam vissza rá. Csak sokkal később, újból a szellemi kimerültség posványába süllyedve tapasztaltam ismét az alkohol utáni vágyakozást. 
Közben, leszámítva ezt az egyetlenegy visszaesést, folytattam önmegtartóztatásomat; főleg azért, mert nem is kívántam az italt, másodsorban pedig azért, mert könyvek és diákok között éltem, itt pedig nem ittak. Ha kint lettem volna a kalandok világában, persze, hogy tovább iszom. Milyen kár, hogy a kalandozás az egyik fő és legkedvesebb segítőtársa John Barleycornnak! 
Elvégeztem az első félévemet és 1897 januárjában beiratkoztam a másodikra. De a szorongató pénzhiány és az a meggyőződés, hogy az egyetemen egyáltalában nem kapom meg mindazt, amire szükségem van, arra késztetett, hogy távozzam az egyetemről. Nem voltam túlságosan csalódott. Két évig tanultam, és ami sokkal többet ér: e két esztendő alatt rengeteg könyvet olvastam. A nyelvtant is jobban megtanultam. Igaz ugyan, hogy még mindig nem tudtam tökéletesen ragozni az igéket, de már nem tévesztettem el írás közben a kettős tagadást, ámbár ha idegesen beszéltem, olykor-olykor vétettem a szabályok ellen. 
Elhatároztam, hogy azonnal elindulok pályámon. Négy dolgot kedveltem csak: a zenét, a költészetet, a bölcseleti, gazdasági és politikai értekezéseket és legutoljára s legkevésbé a szépirodalmat. A muzsikát tüstént kikapcsoltam, mint lehetetlent, azután bezárkóztam szobámba és a második, harmadik és negyedik tárgykörrel foglalkoztam egyidejűleg. Egek, hogy írtam! Senkiben sem lobogott ekkora lánggal végzetes következmények nélkül az alkotás tüze. Ahogy én dolgoztam, az éppen elég lett volna ahhoz, hogy agylágyulást kapjak, és az őrültek házába kerüljek, írtam én mindenfélét: nehéz értekezéseket a tudomány és a szociológia köréből, rövid történeteket, humoros költeményeket a háromsoros bökversektől és szonettektől kezdve a tragédiáig, sőt óriási hőskölteményeket Spenser10 versformájában. Egy időben kitartó makacssággal költöttem verseket, nap mint nap tizenöt órán át. Ilyenkor megfeledkeztem az evésről, vagy pedig egész egyszerűen nem akartam kizökkenteni magamat szenvedélyes áradozásomból, a prózai falatozás kedvéért. 
Azután itt volt a gépírás. Sógoromnak volt írógépe, ő nappal használta, éjszaka pedig én. Valóságos csodaszörny volt az a gép. Még most is sírhatnékom van, ha eszembe jut, mennyit kínlódtam vele. Az írógépkorszak csecsemőéveiből maradhatott vissza, és abból is az első példány lehetett. Csupa nagybetűje volt, és valami gonosz szellem tanyázott benne. Nem engedelmeskedett az semmilyen ismert fizikai törvénynek, megdöntötte még azt a régi tételt is, hogy hasonló körülmények között végzett hasonló cselekedetek azonos eredménnyel járnak. Esküszöm, hogy ez a gép sohasem csinálta kétszer ugyanazt. Újra és újra bebizonyította, hogy különböző cselekedetek járnak egyforma eredménnyel. 
Hogy fájt a hátam tőle! Azelőtt elbírt minden súlyos terhet, amit ráraktak életem nem túlságosan szelíd szakaszaiban. De ez az írógép bebizonyította, hogy ugyancsak vékonydongájú legény vagyok. Úgy sajgott a vállam minden próbálkozás után, mintha reumás lennék. A gép billentyűit olyan erősen kellett ütögetnem, hogy minden leütés távoli ágyúdörgésnek hangzott, vagy mintha valaki a bútort zúzná össze. Ujjaim könyökig sajogtak a megerőltetéstől, és sorra kisebesedtek. Ha az én gépem lett volna, bizonyára kalapáccsal ütöm. 
A legrettenetesebb, hogy egy időben próbáltam legépelni kézirataimat és úrrá lenni a gépen. Emberfeletti testi és lelki megpróbáltatás volt türelemmel győzni, amíg legépeltem az ezer szót – mert éppen ezer szót kellett naponként írnom a várakozó könyvkiadók számára. 
Az írás és gépírás valóban szörnyen kifárasztott. Agy- és idegkimerültség lepett meg, testi fáradtsággal párosulva Mégsem gondoltam ezalatt ivásra. Sokkal nagyobb testi és szellemi feszültségben éltem, semhogy csillapítóra lett volna szükségem. Ébrenlétem minden óráját – leszámítva azokat, amelyeket az a nyomorult írógép foglalt le – az alkotás mennyországában töltöttem. És azért sem vágyódtam italra, mert még sok mindenben hittem: abban, hogy a férfiak és nők szeretik a szerelmet, hittem az apaságban, az emberi igazságban, a művészetben – mindazokban az illúziókban, amelyek fenntartják a világot. 
De a várakozó kiadók, úgy látszik, az állandó várakozás álláspontjára helyezkedtek. Kézirataim meglepő körutakat tettek a Csendes-óceán és az Atlanti-óceán között. Lehet, hogy a kuszált gépírás tartotta vissza a kiadókat attól, hogy végül egyetlenegy művemet is elfogadják. A jó isten tudja, de könnyen lehetséges, hogy amit összegépeltem, az értelmileg éppoly kusza volt, mint a külalakja. Nehezen szerzett tankönyveimet nevetségesen olcsón adtam el az antikváriusoknak. Kölcsön kértem kisebb összegeket, ahol csak lehetett, és tűrtem, hogy öreg apám tartson el gyöngülő erejének sovány keresményéből. 
Nem tartott sokáig, csupán néhány hétig – és meg kellett adnom magam. Munkába álltam, De nem estem kétségbe. A pályám egy kis késedelmet szenved, ennyi az egész. Talán még további felkészülésre van szükség. Eleget tanultam a könyvekből, éppen azért tisztában voltam azzal, hogy a tudásnak csak a peremét érintettem. Még mindig a fellegekben éltem. Ébrenlétem óráit és az alvás idejének nagy részét is könyveim mellett töltöttem.
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Vidékre mentem dolgozni, a Belmont Akadémiához tartozó tökéletesen fölszerelt gőzmosodába. Egy másik fiúval ketten végeztünk minden munkafolyamatot, kezdve a kiválogatástól a vasalásig; rengeteg fehér inget, gallért, mandzsettát és a professzorok feleségeinek finom fehérneműjét mostuk. Dolgoztunk, mint akik megvesztek, különösen nyáron, amikor az akadémia hallgatói vászonnadrágot viseltek. Egyetlen vászonnadrág kivasalása is szörnyű sok időt igényel. És milyen tömérdek sok volt belőlük! Hosszú, súlyos heteket izzadtunk át a soha véget nem érő munkában, és nagyon sok éjszakát is kemény robotban töltöttünk, társam meg én, villanyfénynél, a gőzmángorló vagy vasalódeszka mellett, mialatt a diákok békésen horkoltak. 
Az órák lassan teltek, a munka nehéz volt, bár valósággal felülmúlhatatlan mesterei lettünk annak, hogy minden felesleges munkamozdulatot elkerüljünk. Én havonként harminc dollárt kaptam és ellátást – csekély emelkedés a széntalicskázás és konzervgyári munka óta, legfeljebb az ellátás jelentett valamit, ami igen kevésbe került a munkaadónak (konyhán étkeztünk), de nekem megért havi húsz dollárt. Az elmúlt esztendők alatt megnőtt testi erőm, ügyességem és a könyvekből felszedett tudásom tehát együttesen havi húsz dollár pluszhoz juttatott. Tekintettel fejlődésem tempójára, remélhettem, hogy halálom előtt elérhetem még a havi hatvan dollárt is, mint éjjeliőr, vagy pláne rendőr, aki száz dollárt is megkereshet, ha ügyesen tud – lopni. 
Annyira nekifeküdtünk a munkának egész héten, hogy szombat estére összetört roncsok voltunk mindketten. Ismét a régi jól ismert igavonó barom állapotába süllyedtem vissza. Többet dolgoztam, mint egy ló, de körülbelül csak annyit is gondolkoztam. A könyvek bezárultak előttem. Hoztam magammal ugyan egy ládával, de sehogy sem bírtam olvasni. Elaludtam abban a pillanatban, amint felütöttem a könyvet, és ha nagy nehezen mégis sikerült néhány oldal elolvasása erejéig nyitva tartani a szemem, arra, hogy mit olvastam, sehogy sem tudtam visszaemlékezni. 
Letettem tehát a jogról, politikai gazdaságtanról, élettanról, és könnyebb anyaggal próbálkoztam, például történelemmel. Elaludtam. Megpróbálkoztam az irodalommal. Elaludtam. Amikor aztán a mozgalmas cselekményű regények sem tudtak ébren tartani, föladtam a harcot. Egész idő alatt amíg a mosodában voltam, egyetlen könyvet sem voltam képes végigolvasni. 
Szombat este, amikor a heti munka befejeződött és hétfő reggelig nem kellett dolgoznom, csak egy vágyam volt az alváson kívül: leinni magam. Másodszor történt meg velem, hogy világosan hallottam John Barleycorn hívását. Először a szellemi kimerültség okozta. Most nem éheztem agyamat kimerültnek, sőt ellenkezőleg. S épp ez volt a baj. Olyan könnyű és mohó lett és olyan fürge a könyvekben feltáruló új világ csodáitól, hogy mostanában valósággal szenvedett a tétlenségtől. 
S én, aki esztendőkön át John Barleycorn bizalmasa voltam, megismertem mindazt, amit ő ígért: a képzelet játékát, hatalmi álmokat, feledést, mindent, ami messzire sodorta tőlem a zúgó mosógépet, zümmögő facsarógépet, dübörgő mángorlót, finom fehérneműt és a fürge vasalóm alatt gőzölögve tovább vonuló vászonnadrágok védtelen sorát. Éppen ez az! John Barleycorn a gyönge, kimerült, elernyedt, elcsigázott emberre építi terveit. Ő a könnyű menekülés. És hazudik szüntelen. Látszaterőt kínál a testnek, hazug emelkedettséget a szellemnek, másnak mutat mindent, mint amilyen a valóságban, sokkal nagyszerűbbnek. 
De ne feledjük, hogy John Barleycorn sokoldalú: éppúgy épít a nagy erőre, túltengő életkedvre, a semmittevés unalmára is. Karon ragad mindenkit, bármilyen hangulatban legyen. Mindenkire kiveti a csábítás hálóját. A régi lámpásokat újakkal cseréli ki, a valóság szürkeségét az illúzió csillogásával, és a végén becsap mindenkit. 
Mégsem ittam le magam. azon egyszerű oknál fogva, mert a legközelebbi kocsma másfél mérföldnyire volt A részegség vágya pedig még nem volt elég erős. Ha az lett volna elmegyek érte akár tízszer olyan messzire is. Egyébként, ha ott lett volna a kocsma a sarkon, minden bizonnyal leiszom magam. De ilyen körülmények köpött egyetlen pihenőnapomat arra használtam fel, hogy lefeküdtem egy jó árnyékos helyre és elszórakoztam a vasárnapi újságokkal. Igen fáradt voltam még ezekhez a könnyű olvasmányokhoz is. A szórakoztató melléklet tréfái gyönge mosolyt csaltak ajkamra, majd elaludtam. 
Bár amíg a mosodában dolgoztam, nem engedtem John Barleycorn hívásának, bizonyos eredmény mégis született. Hallottam a hívást, éreztem a vágy kínját, kellett a mámor. Megtörtént az előkészület a későbbi esztendők még erősebb vágyára. 
Csakhogy az a bökkenő, hogy ez a vágy csupán az agyamban ébredt fel. Szervezetem most sem kívánta az alkoholt. Mert az alkohol mindig utálatos maradt a szervezetemnek. Amikor testileg fáradtam el a széntalicskázásban sohasem villant föl agyamban az ivás gondolata. Mikor agykimerültségben szenvedtem az egyetemi fölvételi vizsgám után, azonnal lerészegedtem. A mosodában megint testi kimerültség kínzott, de távolról sem olyan teljes elcsigázottság, mint a szénlapátolásnál. És volt még egy különbség. Amikor a szenet talicskáztam, szellemem még nem ébredt föl. A talicskázás és a mosodai robot közt eltelt időben agyam felfedezte a lélek birodalmát. S mialatt a mosodában robotoltam, felvilágosodott, munkára vágyódó lelkemet mintha keresztre feszítették volna. És akár engedtem az ivás csábításának, mint Beniciában, akár megtartóztattam magam, mint a mosodában, már megfogant agyamban az alkohol utáni vágy magva. 
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A mosodai élet után Klondike-ba mentem nővéremmel és sógorommal együtt. 1897 őszén, amikor az első aranyláz tört ki ezen a vidéken, huszonegy esztendős voltam, remek szervezetű, bikaerős fickó Emlékszem, a Dyea-öbölből Chilkooton át a Linderman-tóig huszonnyolc mérföldnyi úton fuvaroztunk az indiánokkal, és én túltettem legtöbbjükön. Az utolsó három mérföldön gyalog kellett cipelnünk a szállítmányt. Napjában négyszer tettem meg ezt az utat, és minden fordulóban százötven font terhet vittem. Ez azt jelenti, hogy a lehető legrosszabb úton naponta huszonnégy mérföldet tettem meg, ebből tizenkettőt százötven font teherrel. 
Igen, szegre akasztottam írói becsvágyamat, és újra a kalandok útját jártam, hogy vagyont szerezzek. És a kalandok útján persze ismét összetalálkoztam John Barleycornnal. Errefelé újra tagbaszakadt férfiak, csavargók és kalandorok jártak, akik az éhezést fel sem vették, de alkohol nélkül nem tudtak élni. A whisky mindig megérkezett, miközben a liszt sokszor ott hevert elrejtve az út mellett, érintetlenül. 
A sors jóvoltából az én három társam nem ivott. Tehát én sem ittam, csak nagy ritkán és kelletlenül, amikor éppen szeszkedvelők közé tévedtem. A gyógyszeres ládámban volt egy liter whisky; csak fél esztendő múltán bontottam föl, egy elhagyott táborban, ahol az orvos kénytelen volt altatószer nélkül megoperálni valakit. Az orvos a pácienssel közösen kiürítette az üveg tartalmát, majd hozzákezdett a műtéthez. 
Amikor egy év múlva a skorbuttól legyengülve visszatértem Kaliforniába, alig hogy felgyógyultam, apám meghalt, és én lettem a család fele és egyetlen kenyérkeresője. Ha elmondom, hogy a Behring-tengertől Brit-Columbiáig szénhordó voltam egy gőzhajón, onnan a fedélközön utaztam San Franciscóig, akkor ebből látható, hogy Klondike-ból nem hoztam mást magammal, mint a skorbutot. 
Súlyos idők jártak akkoriban. Nehéz volt bármilyen munkát kapni. És nekem el kellett vállalnom mindenféle munkát, mert még mindig nem volt szakma a kezemben. Nem gondoltam többé karrierre. Elmúlt, elmaradt. Két szájnak kellett élelmet szereznem a magamén kívül, megtartani a hajlékot a fejünk fölött és – igen, téli ruhát is kellett vásárolnom mert az enyém kimondottan nyári volt. Mindenképpen munkát kellett hát találnom. Azután, majd ha lélegzethez jutok, gondolkozhatom a jövőmről. 
A segédmunkás érzi meg elsőnek a nehéz idők beköszöntét, és nekem nem volt szakmám, legfeljebb a tengerészethez és a mosodai munkához értettem. De új felelősséggel a vállamon nem mertem tengerre szállni, mint mosodai munkás pedig nem jutottam alkalmazáshoz Nem kaptam semmiféle munkát, öt elhelyezőirodában is megadtam a címem. Három újságban hirdettem. Fölkerestem azt a néhány barátomat, akitől reméltem, hogy tud munkát szerezni, de ezek vagy közömbösen fogadtak, vagy nem találtak szánomra semmit. 
Kétségbeejtő helyzet volt. Zálogba vándorolt az órám, kerékpárom, és vízhatlan köpenyem – apám büszkesége és egyetlen örökségem. Tizenöt dollárba került, és a zálogházas kettőt adott rá. És ó, igen! – egy partmenti cimborám a régi életemből jött, újságpapírba csomagolt öltönnyel. Nem tudott kellő magyarázatot adni, hogy mi módon tett szert rá, de én nem is faggattam. Mindenképpen meg kellett szereznem ezt az öltönyt. Ó, dehogy akartam viselni! Odaadtam neki egy csomó lomot, amit nem lehetett elzálogosítani és így részemre értéktelenek voltak, ő azonban eladta őket néhány dollárért, én pedig elzálogosítottam az öltönyt ötért. Ha jól tudom, azóta is a zálogházban pihen. Sohasem váltottam ki. 
De munkát nem kaptam. Olcsó árunak számítottam a munkaerő-piacon. Huszonkét éves voltam, százhatvanöt fontot nyomtam ruha nélkül, s minden font kitűnően alkalmas volt a munkára – a skorbutnak nyoma sem maradt. Megragadtam minden munkaalkalmat. Gondoltam, festőmodell leszek, de túl sok volt a remek testű munkanélküli ifjú. Válaszoltam olyan hirdetésekre, amelyekben öreg rokkantak kerestek társat. Majdnem varrógépügynök lettem, amolyan bizományosféle, fizetés nélkül. De szegény emberek nem vásárolnak varrógépet nehéz időkben, kénytelen voltam tehát lemondani erről az állásról. 
Persze, az ilyen bizonytalan foglalkozások mellett megpróbáltam elszegődni rakodómunkásnak meg szénhordónak. De közeledett a tél, és a munkanélküliek serege özönlött a városba. Azonkívül én, aki gondtalanul jártam be a világot és a szellem birodalmát, nem voltam tagja semmiféle szakszervezetnek. 
A legrosszabb alkalmi munkát is elvállaltam. Egy napot, fél napot is dolgoztam, ha éppen csak ennyi adódott. Nyírtam füvet, nyestem sövényt, poroltam szőnyeget. Később letettem a postásvizsgát – kitüntetéssel – de sajnos nem volt üresedés, várnom kellett. Miközben várakoztam, egy ízben megpróbáltam tíz dollárt keresni azzal, hogy egy folyóirat számára megírtam a Yukon-folyón csónakon megtett ezerkilencszáz mérföldes utamat. Fogalmam sem volt az újságírás titkairól, de szilárdan bíztam abban, hogy tíz dollárt csak meg tudok keresni a cikkemmel. 
De nem tudtam. San Francisco legelső napilapjának küldtem el cikkemet és az sohasem nyugtázta a kéziratot, de azért megtartotta. Minél tovább tartotta, annál erősebben hittem, hogy elfogadta közlésre. És épp ez a furcsa. Néhány ember eleve szerencsésnek születik, mások belebotlanak a szerencsébe. Engem belehajszoltak a szerencsébe, a keserves szükség hajszolt. Már régen felhagytam azzal a gondolattal, hogy írással keresem meg a kenyeremet. Amikor cikkemet megírtam, kizárólag az az anyagias szándék vezetett, hogy tíz dollárt keressek. Egyedül ezt akartam. Ez kihúzott volna a kátyúból, amíg állandó foglalkozáshoz nem jutok. Ha üresedés lett volna a postánál, gondolkodás nélkül beugrom. 
De nem akadt üresedés, sem állandó foglalkozás, és a legfurcsább munkák közti szabad időmben azzal foglalkoztam, hogy egy huszonegyezer szavas elbeszélt írtam a Youth's Companion című folyóiratba. Kiötlöttem és legépeltem hét nap alatt. Azt hiszem, éppen ez volt a baj, mert a cikket visszaküldték 
Amíg a cikk oda- és visszaérkezett, jókora idő telt el, eközben novellákkal kísérleteztem. Az Overland Monthly-nak átadtam egyet öt dollárért. A Black Cat negyven egész dollárt fizetett egy másikért. Az Overland Monthly hét és felet, ajánlott fel minden beküldött novelláért. Kiváltottam a zálogból a kerékpáromat, órámat, apám vízhatlan köpenyét és béreltem egy írógépet. Kifizettem tartozásomat a fűszereseknél is, és így hajlandók voltak újabb hitelt nyújtani. Emlékszem a portugál fűszeresre, akinél sohasem rúghatott többre a számlám négy dollárnál. A másikat, Hopkinst sem lehetett megvágni öt dolláron felül. 
És ekkor behívtak a postára. Rettenetes kérdés előtt állottam. A hatvanöt dolláros rendszeres havi fizetés nagyon csábított. Nem tudtam elhatározni, mit tegyek. Ezért sohasem fogok megbocsátani az oaklandi postamesternek. Felkerestem, és úgy beszéltem vele, mint férfi a férfival, őszintén feltártam helyzetemet. Ügy mutatkozik, hogy talán az írásból is meg tudnék élni. Nagyon jó lehetőségeim vannak, de ez idő szerint még egyáltalán nem biztosak. Ha volna oly szíves, hogy most a soron következőt hívná be, engem pedig a legközelebbi üresedéskor… Nyersen félbeszakított: 
– Önnek tehát nem kell az állás? 
Dehogynem – tiltakoztam élénken. – De ha most még várna... 
– Ha akarja, foglalja el – mondta hidegen. 
Szerencsére ez a mogorva nyerseség fölbosszantott. 
– Rendben van – mondtam. – Nem foglalom el.

XXVI. FEJEZET 

Minthogy felégettem magam mögött a hidat, fejest ugrottam az írásba. Azt hiszem, mindig mindenben szélsőséges voltam. Későn, korán, mindig írtam, gépeltem, tanultam a nyelvtant, a helyesírást és mindenféle írói műfajt, tanulmányoztam az írókat, akiknek sikerük volt, hogy hogyan érvényesülnek. Csak öt órát a huszonnégyből, és a fennmaradó tizenkilencben majdnem teljesen a munkának éltem, éjjel két-három órát égett a lámpa a szobámban, ami derék szomszédasszonyomat afféle regényes Sherlock Holmes-i következtetésekre indította. Mivel sohasem látott nappal, azt hitte, korhely kártyás vagyok, és a világot anyám teszi az ablakba, hogy tévelygő fia hazataláljon. 
Az írói pálya nehézsége abban áll, hogy kezdetben minden elzálogosítható a zálogba vándorol, és sohasem érkezik meg a kiadó csekkje. Viszonylag jól átvészeltem azt a telet nyári kabátomban, és a következő nyáron nélkülöztem a leghevesebben, amikor a belső munkatársak nyaralni mentek, és a kéziratok a szokásosnál is hosszabb ideig hevertek a szerkesztőségi fiókokban. 
Szerencsétlenségemre senki sem volt, aki tanácsot adhatott volna. Nem ismertem egy teremtett lelket sem, aki valaha írt vagy írni próbált. Még riporter-ismerősöm sem akadt. Rájöttem, hogy az írói pályához először is el kell felejtenem mindazt, amit az iskolában vagy az egyetemen tanultam irodalomról. Akkoriban rettenetesen felháborodtam ezen, de ma már értem. 1895–1896-ban még nem ismerték a siker „fortélyait”. Tudtak a „Snow Bound”-ról11 és a „Sartor Resartus”-ról12, de az amerikai kiadók 1899-ben13 még hallani sem akartak ilyesmikről. Nekik divatos irodalom kellett, és azt olyan jól honorálták, hogy az irodalomtanárok és professzorok tüstént hajlandók lettek volna otthagyni állásukat, ha ilyesmiket tudtak volna írni. 
Tovább küszködtem, tartoztam a mészárosnak, a fűszeresnek, megint zálogba csaptam a kerékpáromat, órámat, apám vízhatlan köpenyét, és dolgoztam. Valóban keményen dolgoztam, és igen keveset aludtam. A bírálók szememre vetették, hogy egyik regényalakomból. Martin Edenből, túl gyorsan csináltam képzett embert. Három esztendő alatt az egyszerű, mindössze elemi iskolát védett tengerészből neves írót faragtam. Azt mondták, hogy ez lehetetlen. Pedig én voltam Martin Eden. Három, munkában eltöltött esztendő után, amelyből egyet középiskolában, egyet az egyetemen töltöttem, egyet pedig írással, de mind a három év alatt rengeteget és kitartóan tanultam –, olyan komoly szépirodalmi folyóiratok közölték elbeszéléseimet, mint az Atlantic Monthly, közben első nagyobb művem korrektúráját olvastam (Hougton, Mifflin Co. kiadásában), szociológiai cikkeket írtam a Cosmopolitan és a McClure's folyóiratokba; visszautasítottam egy társszerkesztői meghívást, amely New Yorkból érkezett sürgönyileg, és házasodni készültem. 
Mindez munkát jelentett, különösen az utolsó esztendőben, amíg megtanultam az írás úgynevezett „szakmai” fogásait. Ebben az évben még rövidebbre szabtam az alvást, végsőkig megfeszítettem agyamat, és nem ittam, nem is gondoltam az ivásra. Az alkohol nem is létezett számomra. Néha éreztem ugyan, mennyire kimerült az agyam, de az alkoholt, mint kábítószert nem kívántam. Egek! Kiadói szerződés és csekk volt minden vágyam. Egy keskeny boríték a reggeli postával valamelyik kiadótól jobban fölhangolt, mint akár egy féltucat cocktail. Ha pedig egy ilyen borítékban csinos összegről szóló csekk érkezett címemre, ez egészen megrészegített. 
Mellesleg, akkor még nem is tudtam, mi a cocktail. Emlékszem, amikor első könyvem megjelent, néhány alaszkai, aki a Bohém-klub tagja volt meghívott egy estére, a klubjába. Nagyszerű bőr karosszékekben ültünk, és jött az ital. Sohasem hallottam ilyen likőrökről, sem a rendkívüli zamatú skót égetett pálinkáról. Sőt, azt sem tudtam, mi a likőr, a whisky jeges szódával, és nem tudtam, hogy a „scotch” whiskyt jelent. Csupán a szegény emberek italát ismertem, a tengerészvarosok és kikötők italát: az olcsó sört, olcsó whiskyt, amit egész egyszerűen whiskynek neveztek, minden jelző nélkül. Zavarban voltam, mert választanom kellett, és a fölszolgáló pincér majd elájult, amikor vörös bort rendeltem ebéd után. 

XXVII. FEJEZET 

Amint sikerem volt írásaimmal, emelkedni kezdett az életnívóm, és szélesedett a látóköröm is. Már eljutottam odáig, hogy ezer szót írtam és gépeltem naponta, beleértve a vasár- és ünnepnapot is. Még mindig sokat tanultam, de nem annyit, mint azelőtt. Megengedtem magamnak öt és fél órai alvást is. Azért toldottam meg fél órával, mert kénytelen voltam vele. Anyagi sikereim több órai testedzést is megengedtek. Többet kerékpároztam, főleg azért, mert a kerékpárom most már sohasem volt a zálogházban, boxoltam és vívtam, a kezemen jártam, gyakoroltam a magas- és távolugrást, célba lőttem, lovagoltam, úsztam. Rájöttem, hogy a testmozgás több alvást kíván, mint a szellemi munka. Néha olyan fáradt voltam, hogy hat órát is aludtam, sőt, ha nagyon sokat sportoltam, még hetet is. De ilyen alvásorgia nem esett meg olyan gyakran. Annyi tanulnivalóm, oly sok tennivalóm volt, hogy szinte aljasnak éreztem magamat, ha hét órát aludtam, és áldottam az ébresztőóra feltalálóját. 
És még mindig nem vágytam italra. Nagyon sok nagyszerű eszmében hittem, igen feszült légkörben éltem. Szocialista voltam, meg akartam menteni a világot, és az alkohol nem tudott úgy buzdítani, mint ezek az eszmék és eszmények. Szavaimnak sikereimnél fogva nagy súlyuk lett, legalábbis én úgy éreztem, írói hírnevem mindenesetre olyan nagy közönséget gyűjtött körém, amilyet a szónoki hírnév sem toborozhatott volna. Klubokba, egyesületekbe hívtak előadást tartani. Nemes harcot vívtam és tanultam, írtam rettentő szorgalmasan. 
Ebben az időben eleinte igen szűk baráti körben éltem. De kezdtem kibővíteni. Sokan meghívtak, főleg vacsorákra; barátságot, ismeretséget kötöttem olyanokkal, akiknek anyagi helyzete sokkal jobb volt, mint az enyém. És ezek közül sokan ittak. Saját otthonukban iddogáltak, és megkínáltak engem is. Egyikük sem volt részeges. Mértékletesen ittak, és én is mértékkel fogyasztottam, a jó barátság, a vendégszeretet bevett szokásának hódolva. Magával az itallal nem is igen törődtem, nem is emlékszem az első cocktailemre, sem az első „scotch”-ra jeges szódával. 
Szóval – nekem is volt már saját otthonom. Ha az embert meghívják mások, természetesen neki is viszonoznia illik a meghívást. Hála emelkedő életnívómnak, magam is fogadhattam vendégeket otthonomban. Minthogy ők is megkínáltak itallal, elvárhatták, hogy az én házamban is legyen ital. Beszereztem tehát sört, whiskyt és jófajta vörös bort. Azóta is mindig jól el vagyok látva effélékkel. 
Ennek ellenére egész idő alatt legkevésbé sem törődtem John Barleycornnal. Ittam, ha vendégeim is ittak, engedve a társadalmi szokásoknak; Oly kevéssé volt lényeges az ivás, hogy azt ittam én is, amit a többiek ittak. Ha whiskyt választottak, azt ittam én is, ha sört vagy csak valami frissítőt, akkor azt. És ha nem voltak vendégeim, nem ittam semmit. Pedig mindig volt whisky abban a szobában, amelyikben írtam, de tudomást sem vettem róla. Hónapokon, éveken át nem jutott eszembe megkóstolni, ha egyedül voltam. 
Ha meghívtak vacsorára, észrevettem, hogy az étvágygerjesztőül fölszolgált cocktail kellemes, enyhén vidám hangulatba ringat. De olyan kevéssé éreztem szükségét – hiszen bennem anélkül is csak úgy pezsgett, lüktetett az életerő, hogy amikor egyedül voltam, eszem ágába sem jutott étkezés előtt cocktailt inni. 
Másrészt nagyon jól emlékeztem egy nálam valamivel idősebb, remek emberre, aki olykor meglátogatott. Szerette a whiskyt, és emlékszem, egész délután ott ültünk szobámban, és iddogáltunk, egyik pohárral a másik után. Vendégem egyre jobban felvillanyozódott, én azonban alig vettem észre, hogy ittam. Miért ittam ekkor? Nem tudom. Talán a régi iskola, a régi éjszakák és nappalok emléke hajszolt bele, amikor pohárral a kezemben hódoltam az ivók és az ital ősi törvényeinek. 
Egyébként már nem féltem John Barleycorntól, és éppen az a legveszedelmesebb állapot, amikor az ember azt hiszi magáról, hogy úrrá lett fölötte. Én – legnagyobb megelégedésemre – hosszú esztendők gyakorlata, tapasztalatai árán bizonyítottam: tudok inni, ha akarok – hangsúlyozom: ha akarok – ihatok anélkül, hogy lerészegednék. Röviden és velősen: világosan tudtam, hogy nem szeretem az italt. Ebben az időben csupán azért ittam, amiért annak idején Scottyval, a szigonyossal meg az osztrigakalózokkal, azért, mert olyan emberek hódoltak az italnak, akik előtt férfinak akartam látszani. Ezek a remek férfiak, ezek a szellemi kalandozók is ittak. Nos, rendben van. Semmi okom arra, hogy ne igyam velük, amikor olyan határozottan tudom, hogy nincs mit tartanom John Barleycorntól. 
Ezt a szabályt követtem éveken át. Néha kellemesen fölpezsdültem, de ez ritkán történt meg. Akadályozott a munkámban, és semmit sem tűrtem, ami az írásban és a tanulásban gátolt. Emlékszem, egyszer Londonban, az East Enden töltöttem néhány hónapot. Könyvet írtam, és sokat kalandoztam a nyomornegyed lakóinak legnyomorultabbjai között, többször leittam magam, és nagyon haragudtam John Barleycornra, mert hátráltatott az írásban. Igen, azért ittam akkor, mert újra a kalandok útját jártam, ahol John Barleycorn mindig megtalálható. 
Megtörtént, hogy a hosszú gyakorlat és megszokás adta biztonsággal ivóversenyre hívtam ki embereket. Ez persze a világ különböző pontjain, kalandozásaim közben történt, és nagyon büszke voltam rá. Furcsa férfibüszkeség vezeti rá az embert az ivásra: az, hogy megmutassa, van olyan kemény feje, mint a többinek. Ez a jellegzetes férfi büszkeség nem puszta elmélet. Tapasztalati tény. 
Egy ízben például fiatal forradalmárok zabolátlan társasága hívott meg, mint tiszteletbeli vendéget – sörivó-versenyre. Ez volt az egyetlen sörivó-verseny, amelyen életemben részt vettem. Amikor elfogadtam a meghívást, azt képzeltem, hogy majd magasröptű, féktelen vitákat folytatunk, miközben egyesek többet isznak a kelleténél, de én mindenesetre csak mértékkel. Ám úgy látszik, ezek a sörivó-versenyek kitérést jelentettek a lelkes ifjak körében, többen úgy próbáltak megfeledkezni a lét unalmas dolgairól, hogy bolondot csináltak az idősebbekből. Amint később megtudtam, előbbi díszvendégük – egy iváshoz nem szokott, nagyon tehetséges, fiatal radikális – tökéletesen elázott. 
Amikor kezdett világossá válni a helyzet, ágaskodni kezdett bennem a furcsa férfi büszkeség. Majd én megmutatom nektek, ti huncut lurkók! Majd én megmutatom nektek – hiszen megvan hozzá a szervezetem, az életerőm, a gyomrom és a fejem –, tudok én disznóvá süllyedni úgy, hogy a legkevésbé sem látszik meg rajtam! Éretlen tacskók! Még azt hiszik, hogy az asztal alá isznak engem! 
Látják, kérem, ez pusztán a szívósság próbája volt, és ebben senkinek sem tetszik, ha legyőzik. Pfúj! Olcsó matróz-sör volt. Mindenesetre ismertem drágább italokat is. Esztendők óta nem ittam matróz-sört, de amikor még ittam, férfiakkal ittam, és most úgy éreztem, meg tudom mutatni ezeknek a tacskóknak, hogy milyen az igazi sörivó. Megkezdődött a verseny. Nekem a legjobb ivókkal kellett tartanom. Mások lemaradhattak, de a díszvendég semmi esetre sem. 
Agyamban felvillantak átvirrasztott éjszakáim, végigböngészett könyveim, minden összeszedett bölcsességem, birokra keltek az átöröklés mélységeiből felbukkanó majom és tigris előtt, amelyek őserejükkel vadul kapaszkodtak belém, hogy életre keltsék bennem a disznót. 
Amikor az összejövetel véget ért, én még mindig a lábamon álltam, egyenesen jártam, nem dülöngéltem, amit legkevésbé sem lehetett vendéglátóimról állítani. Emlékszem, az egyik ifjú könnyezve méltatlankodott az utcasarkon, sírva böködött felém, hogy lám, én józan vagyok. Sejtelme sem volt arról, milyen vasmarokkal tartom ébren homályban úszó agyam öntudatát, miként ellenőrzöm izmaimat, kormányzom hangomat, hogy könnyedén, erőteljesen csengjen, és gondolataimat, hogy logikusaknak hassanak, összegezve: titokban mosolyogtam. Nem tettek csúffá ezen a versenyen. Büszke voltam a viadal kimenetelére. Átkozott valami, de ma is büszke vagyok rá; hiába, ilyen anyagból van faragva a férfi. 
Ám másnap nem írtam meg az ezer szavamat. Beteg voltam, hatott a méreg. Letörtem. Délután nyilvános előadást kellett tartanom. Megtartottam, de bizonyos vagyok benne, hogy olyan rossz volt, amilyen rosszul éreztem magam. Tegnapi vendéglátóim közül ott ültek néhányan az első padsorban, kutatták rajtam az éjszaka nyomait. Nem tudom, rajtam milyen nyomokat fedeztek fel, de én sok mindent láttam rajtuk, és megvigasztalódtam: legalább olyan betegek, mint én. 
Megesküdtem: soha többé. És sohasem tudtak beugratni több sörivó-versenybe. Egyébként is, ez volt az utolsó ivóversenyem minden tekintetben. Ittam azután is, de több bölcsességgel, mértékkel, így válik edzetté az edzett ivó. 
Hogy bebizonyítsam, mennyire csak a társaságtól függött az ivás kérdése életemnek ebben a szakaszában, megemlítem azt az esetet, amikor az öreg Teutonicon keltem át az Atlanti-óceánon. Véletlenül egy angol kábelszerelővel és egy spanyol hajóstársaság fiatal beltagjával akadtam össze. Ezek az emberek valami limonádéfélét szürcsöltek, híg, hideg folyadékot, amiben narancs- vagy almahéj úszkált. Egész idő alatt ilyen, limonádét ittam két útitársammal. De, ha whiskyt ittak volna, én is azt iszom. Ebből nem lehet arra következtetni, hogy gyönge jellemű voltam, csak nem törődtem az itallal. Nem voltak elveim ebben a tekintetben. Fiatal voltam, izmos, és az alkohol kérdése mit sem számított.
 
XXVIII. FEJEZET 

Még mindig nem voltam hajlandó John Barleycorn karjába ölteni karomat. Pedig ahogy teltek az évek, ahogy nőttek sikereim és egyre több pénzt kerestem, ahogy tágult a világom, annál erősebben akaszkodott belém John Barleycorn. Még mindig csak köszönő viszonyban voltunk egymással. Ittam a társaság kedvéért, és ha egyedül üldögéltem, nem ittam. Néha kellemesen fölpezsdültem, de az ilyen fölpezsdüléseket a társasági élet kötelező adójának tekintettem. 
Azzal is bizonyítom, mennyire éretlen voltam még ebben az időben ahhoz, hogy John Barleycorn odaadó híveként éljek, hogy amikor a kétségek posványába süllyedtem, akkor sem őt hívtam segítségül. Sok bajom volt az élettel, szívemmel, amiről nem beszélek ebben a történetben. Bár ezekkel kapcsolatban lelki kínjaim is voltak, és ezek már idetartoznak. 
Nem hétköznapi tapasztalatokra tettem szert. Igen sok pozitivista tudományt olvastam össze, és rengeteg valóságos élményem volt. Fiatalságom hevében beleestem a szokott hibába: túl mohón kerestem az Igazságot. Lerántottam róla a fátylat, és nem bírtam elviselni a borzalmas látványt. Röviden: elvesztettem korábbi szilárd hitemet mindenben, kivéve az emberiségben, és az emberiségbe vetett hitem nagyon szilárd emberiességben gyökerezett. 
A kishitűségnek ezt a hosszadalmas betegségét sokkal jobban ismeri mindenki, semhogy részletesebben kellene foglalkoznom vele. Elég csupán arra szorítkoznom, hogy ez a kór alaposan hatalmába kerített. Olyan hideg fejjel fontolgattam az öngyilkosságot, akár egy ókori bölcselő. De – őszinte sajnálatomra – oly sok ember anyagi jóléte, oltalma, biztonsága függött tőlem, hogy nem vethettem véget életemnek. Ez azonban pusztán erkölcsi kérdés. Ami valóban megmentett, az egyetlen megmaradt illúzióm volt: a NÉP. 
Mindabban, amiért harcoltam, átvirrasztottam éjszakáimat, csalódtam. A sikert megvetettem. Az elismerés: hűlt hamu. A. „Társaság” – a kikötő és a hajófedélzet csőcseléke fölött álló férfiak és nők szellemi középszerűsége megdöbbentő. A nők szerelme is csak annyit ér, mint bármi egyéb. Pénz? Egyszerre csak egy ágyban alhatom, és mit érek napi száz finom bélszínnel, ha csupán egyet tudok elfogyasztani? Művészet, művelődés, a biológia könyörtelen tényeivel egybevetve nevetségesen silány dolog, és művelői még nevetségesebbek. 
A fentiekből látható, milyen beteg voltam akkoriban. Harcosnak születtem. De amikért küzdöttem, nem bizonyultak méltóknak a harcra. Maradt a NÉP. Harcom befejeződött, de volt valami, amiért még érdemes küzdeni: a NÉP. 
Amíg fölfedeztem ezt az egyetlen köteléket, mely még az élethez fűzött, végső kétségbeesésemben, a csüggedés örvényében, a sötétség völgyében járva is süket maradt fülem John Barleycorn hívására. Soha, egy pillanatra sem fordult meg agyamban, hogy ő lenne a nagy békéltető, hogy ő át tudna hazudni engem az egész életen. Csupán egy út élt agyamban: a revolver, a golyó örök sötétséget hozó ereje. Egyszer csak megijedtem a revolveremtől: félni kezdtem tőle abban az időben, amikor a NÉP ragyogó, sugárzó látomása kialakult lelkemben. Előtte annyira elhatalmasodott rajtam a halálvágy, hogy attól féltem, még félálomban követek el öngyilkosságot, és odaadtam valaki másnak a fegyvert, rejtse el olyan helyre, ahol tudat alatti kezem nem éri el. 
A NÉP megmentett. Még maradt bennem harci erő, és lám, itt a cél, amiért harcoltam. Szögre akasztottam minden elővigyázatosságot és belevetettem magam a szocializmusért folyó harcba. Csak nevettem a szerkesztőkön, kiadókon, akik óvatosságra intettek, kinevettem a napi száz sült forrásait. Mit érdekelt most engem, hogy megsértem-e valakinek az érzelmeit, és hogy milyen mértékben sértem meg. A „kiegyensúlyozott radikálisok” abban az időben azt a vádat vagdosták a fejemhez, hogy oly heves, ártalmas és őrült és oly túlzottan forradalmi erőfeszítéseket teszek, hogy sikerült öt esztendővel visszavetnem az Egyesült Államokban a szocializmus ügyét. Mellesleg kívánom csak megjegyezni, most, annyi idő múltán, hogy szentül hiszem: legalább öt perccel siettettem az Egyesült Államokban a szocializmus fejlődését. 
A NÉPEKNEK és nem John Barleycornnak köszönhetem, hogy átsegített hosszú betegségemen. És amikor gyógyulófélben voltam, jött a nő szerelme, hogy végleg meggyógyítson, hosszú időre álomba ringassa kishitűségemet. Kevésbé mohón kerestem az Igazságot, fékeztem önmagam, még akkor is, amikor már kinyújtott kezem fátylát fogta: nem húztam félre. Nem akartam többé a mezítelen Igazságot látni. És annak, amit már addig láttam belőle, nagy elszántsággal kitöröltem az emlékét. 
Nagyon boldog voltam. Jól folyt sorom. Élveztem minden csekélységet. A nagy kérdéseket nem vettem túl komolyan. Olvastam ugyan könyveket, de már nem a régi mohósággal. Ma is olvasok még, de sohasem fogom többé olyan diadalmámorhoz hasonló lelkesedéssel falni, mint amikor még felsőbb hívásra hallgattam, és bennem is azt suttogta valami, hogy fedezzem fel az élet mögött és a csillagok fölött rejtőző titkokat. 
Ennek az egész fejezetnek lényege: hosszú betegségemből, amelyen majdnem mindnyájan átesünk, kivergődtem anélkül, hogy John Barleycornt hívtam volna segítségül. Szerelem, szocializmus, a NÉP – az emberi szellem egészséges eszméi –, ezek mentettek meg és gyógyítottak ki. Ha volt valaha ember, aki nem született alkoholistának, erősen hiszem, hogy én voltam az. És mégis... nos, majd a következő fejezet elmondja, mi történt azután. Abban leírom, milyen árat fizettem azért, hogy az előző huszonöt év alatt kapcsolatban álltam a mindenütt ott ólálkodó John Barleycornnal.

XXIX. FEJEZET 

Hosszú betegségem után is kivételes eseménynek számított, ha ittam. Csak akkor ittam, ha mások is ittak. De alkohol-szomjam észrevétlenül határozottabb formát öltött, és egyre nőtt. Nem testi szükséglet volt ez. Boxoltam, úsztam, eveztem, lovagoltam, egészséges életet éltem a szabad levegőn, és az életbiztosítással járó vizsgálatokról nagyszerű eredménnyel bocsátottak el. Amint most visszagondolok minderre, tudom, hogy akkori alkoholvágyam szellemi szükséglet, idegszükséglet volt; nekem a szesz kedvderítőnek kellett. Hogy magyarázzam ezt meg? Valahogy ilyesformán: gyomrom és ínyem mindig ellenszegült a szesznek. Nem ízlett jobban, mint a sör ötéves vagy a kesernyés vörösbor hétéves koromban. De teltek az évek, és öreg vagy bölcs lettem, vagy talán mind a kettő, de lehet, hogy éppenséggel aggkori tünetek léptek föl nálam. Társaságban egyre kevésbé éreztem jól magam, és sokkal kevésbé izgatott, hogy mit mondtak vagy cselekedtek, mint azelőtt. Nem érdekeltek az azelőtt mulattató tréfák, mókák, és valóságos kín volt számomra az asszonyok üres locsogása. Ez a büntetése annak, ha az ember túl sok könyvet olvas, vagy maga is bolond. Az én esetemben nem lényeges, miből eredt a baj. A lényeg: hogy megvolt. Következményeit viselnem kellett, összezsugorodott az életem, kihunyt az emberekkel való érintkezés ragyogása, csillogása. 
Igen magasra törtem, a csillagok felé, vagy talán túlságosan mélyen aludtam. Nem voltam hisztériás, sem agyondolgozott. Érverésem rendes. Szívemben valósággal gyönyörködtek a biztosító társaságok orvosai. Tüdőm szinte fellelkesítette őket. Ezer szót írtam naponként. Szőrszálhasogatóan pontos voltam az élet minden területén. Boldogan, jókedvűen sportoltam. Éjszaka úgy aludtam, mint a tej. De... 
De mihelyt társaságba kerültem, lehangoltság fogott el, szellemi sírás fojtogatott. Nem tudtam együtt nevetni az emberekkel, sem rajtuk mulatni, pedig komolykodó kijelentéseik után fontoskodó szamaraknak tartottam őket. És nem tudtam már együtt nevetni a nőkkel, sem rajtuk mulatni, felületes csacsogásukat hallva nem tudtam megütni a régi gunyoros hangot a szebbik nembeliekkel, akik mellesleg minden bohóságuk mellett épp olyan egyszerűek és épp olyan halálosan komolyan teljesítik a maguk élettani hivatását, mint a majomasszony tehette az ősidőkben, amikor lekopott szőrzetét még nem pótolta más állatok prémjével. 
Mégsem tartoztam a sötétenlátók közé. Esküszöm, nem voltam sötétenlátó. Csupán egyszerűen – unatkoztam. Túlságosan gyakran láttam ugyanazt a mutatványt, hallgattam ugyanazt az éneket, ugyanazt a tréfát. Túlságosan jól ismertem már a színházak reklámjait. Olyan jól ismertem a kulisszák mögötti gépezet összes kerekeit, hogy a legharsányabb színpadi hatáskeresés, ének, nevetés sem harsoghatta túl a kerekek nyikorgását. 
Nem jó dolog a színpad mögé nézni és látni, hogy az angyalhangú tenorista veri a feleséét. Nos, én a kulisszák mögött jártam, és megadtam az árát. Vagy pedig bolond voltam. Nem lényeges, melyik eset állt fenn. Maga a tény a lényeges, és a tény az, hogy a társas érintkezés kellemetlenné, sőt kínossá vált számomra. Bár le kell szögeznem, hogy néha – nagyon ritkán – találkoztam kivételes lelkekkel, vagy épp olyan bolondokkal, mint én, akikkel nagyszerű órákat töltöttem együtt a csillagok világában vagy a bolondok paradicsomában. Feleségem is ilyen ritka egyéniség volt – vagy szintén bolond, sohasem untatott, mindig új volt, meglepő, és végtelen sok gyönyörűség forrása. De nem tölthettem minden időmet egyedül ővele. Nem lett volna sem helyes, sem bölcs dolog arra kényszerítenem, hogy szüntelen mellettem legyen. Emellett írtam néhány népszerű könyvet, és a társadalom részt követel a maga szórakozására azoknak az idejéből, akik népszerű könyveket írnak. És minden átlagember részt követel magának felebarátja ideiéből. 
Most értünk el a lényeghez. Hogyan viseljük el a társadalmi érintkezést, ha eltűnt a varázsa? John Barleycorn! Az örök türelmes, aki negyedszázadig vagy még tovább is várt, hogy karom feléje nyújtsam. Ezer csalafintasága megbukott, hála kitűnő szervezetemnek és jószerencsémnek, de tarsolyában volt még tartalékban elegendő fortély. Úgy vettem észre, néhány pohárka cocktail ebéd előtt segítségemre van abban, hogy szívből nevessek olyasmiken, amiket már régen nem tartok mulatságosaknak. A cocktail izgatta, sarkantyúzta bágyadt agyamat és unatkozó lelkemet. Fölszabadította a nevetést, az éneklést, és fölrázta képzeletemet, úgy, hogy nevettem, énekeltem és badarságokat mondtam, éppúgy, mint a többi hangoskodó, vagy nagy lelkesedéssel adtam elő lapos közhelyeket a nagyképű középszerűek nagy megelégedésére, akik más társalgást nem ismernek. 
Amilyen unalmas társaság voltam cocktail nélkül, olyan szórakoztatóvá váltam cocktail mellett. Ál-jókedvre hangoltam, kedélyessé mérgeztem magamat. Olyan észrevétlenül kezdődött, hogy én, John Barleycorn régi bizalmasa, észre sem vettem. Kezdtem megszeretni a bort és a zenét; nemsokára vadabb muzsikát és még több bort kívántam. 
Ekkor vettem észre, hogy tudatosan várom az ebéd előtti cocktailt. Kívántam és tudatában voltam, hogy kívánom. Emlékszem, amikor mint harctéri tudósító a Távol-Keleten jártam, egy alkalommal rendkívül vonzott egy család. Amellett, hogy elfogadtam minden vacsorameghívásukat, úgy rendeztem, hogy majdnem minden délután betoppanlak hozzájuk. A háziasszony elragadó nő volt, de nem őmiatta kerestem fel oly gyakran otthonukat. Véletlenül ő készítette a legkitűnőbb cocktailt az egész városban, ahol pedig tekintettel a nagyszámú idegen lakosságra, művészi tökélyre emelték az italok keverését. De sem a klubban, sem a magánháztartásokban, sem a szállodákban ilyen cocktailt nem készítettek. Az övé felséges ital volt. Műremek. Legkevésbé kellemetlen az ínynek és a legerősebb „sarkantyú”. Pedig én csak a társaság kedvéért ittam a háziasszony italát: hogy társas kedvre hangoljam magam. Amikor elutaztam abból a városból, rizsföldeken, hegyeken, harctereken át, az előnyomuló japán sereggel be egészen Mandzsúriába – nem ittam többé. Néhány üveg whisky mindig volt a fölszerelésem közt. De sohasem bontottam föl egyetlen üveget sem, sohasem ittam egyedül. Persze, ha fehér ember jött a táborba, fölbontottam egyet, és ittunk, engedve a társadalmi szokásnak, mint ahogy ő is felbontott volna egy üveggel és ivott volna velem; ha én toppanok be az ő sátrába. Csupán társadalmi használatra vittem magammal a whiskyt, és föl is számítottam annak az újságnak, melynek tudósítója voltam. 
Csak így visszapillantva veszem észre vágyam csaknem észrevétlen növekedését. A jelentéktelennek tűnő célzások akkoriban elkerülték figyelmemet – szalmaszálak a szélben, amiket meg sem láttam, apró véletlenek, melyeknek komoly jelentőségét föl sem fogtam. 
Néhány évvel ezelőtt például szokásommá vált télen hat-nyolc hetet a San Francisco-i öbölben tölteni. Pompás vitorlásomon, az Ágacskán kényelmes kabin és meleg kályha várt. Egy koreai fiút fogadtam fel szakácsnak. Rendszerint magammal vittem egy-két barátomat is, hogy megosszam velük a kóborlás örömeit. Azonkívül írógépemet, hogy megírjam napi ezer szavamat. Azon a bizonyos úton, amelyre gondolok, Cloudesley és Toddy jött velem. Toddynak ez volt első útja. Előző utamon Cloudesley sört ivott, tehát sört vittem magammal, és sört ittunk. 
De ezen az úton más volt a helyzet. Toddy azért kapta ezt a gúnynevet, mert pokoli ügyesen tudta elkészíteni a toddyt, vagyis a puncsot. Whiskyt is vittem hát, jó néhány üveggel. Sajnos, jócska mennyiséget vásároltam még a készlethez, mivel Cloudesley és én is hozzászoktunk a puncshoz, és nagy mennyiségben fogyasztottuk felséges íze miatt, de főképpen azért, mert a lehető legkellemesebb fölpezsdülést idézte elő. 
Szerettem a puncsot. Egyszer csak kezdtem türelmetlenül várni, hogy mikor készül el. Rendszeresen ittuk, reggeli előtt, ebéd előtt, vacsora előtt, és egy utolsót, mielőtt lepihentünk. Sohasem voltunk részegek. De napjában négyszer, mondhatom, igen emelkedett hangulatban voltunk. És amikor utunk közepén Toddyt San Franciscóba hívták, elhatároztuk – Cloudesley és én, hogy ezután a koreai fiú fogja elkészítem a puncsot pontos előírás szerint. 
De ez csak a hajón volt így. Szárazföldön, saját otthonomban sohasem ittam sem „ébresztőt”, sem „altatót”. Egyáltalában nem is ittam forró puncsot, pedig azóta igen sok esztendő eltelt. A lényeg az, hogy szerettem a forró puncsot. Csodálatosan vidám hangulatba hozott. Ékesszóló csalafinta hittérítője John Barleycornnak. Eleinte csak csiklandozta az embert, de ez idővel naponta feltámadó, halálos vággyá növekedett. És nekem sejtelmem sem volt erről, pedig sok hosszú esztendőn át barátkoztam John Barleycornnal, és mennyit nevettem sikerületlen igyekezetén, hogy megcsípjen.
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Végre örömet találtam köznapi apróságokban, olyanokban, melyek nem álltak kapcsolatban könyvekkel, problémákkal, és élvezni tudtam a játékot, sportot, vízipólót, sárkányeregetést, lovaglást és mechanikai rejtvények megoldását. Mindez annak a jele volt, hogy kigyógyultam hosszú betegségemből. De belefáradtam a városi életbe. A farmomon – a Hold Völgyében – leltem meg a paradicsomomat. Szakítottam a városi élettel. Ami mag csábított a városban- a muzsika, a színház és a török fürdő. 
Jól ment sorom. Sokat dolgoztam, sokat sportoltam és boldogan éltem. Több regényt olvastam, mint komoly könyvet. Tizedannyit sem tanultam, mint azelőtt. Még mindig érdekeltek a lét fő kérdései, de ez már csak nagyon óvatos érdeklődés volt, mert egy ízben megégettem az ujjamat – akkor, amikor le akartam tépni az Igazság fátyolát. Valami kis hazugság- és képmutatásféle is lappangott emögött, de ez a hazugság- és képmutatás az élni akaró életösztöne volt. Készakarva hunytam be a szememet, valahányszor olyasmi került elém, amit valami élettani tény kegyetlen magyarázatának tartottam. Végül sikerült is szabadulnom az előbb említett lelkiállapottól. Ismétlem, nagyon boldog voltam. Sőt hozzáteszem – hideg, meggondolt fejjel mondhatom, hogy ez volt egész életem legboldogabb korszaka. 
De közeledett az idő – az az ostoba és parancsoló idő, amennyire meg tudom ítélni –, amikor fizetésre került sor a John Barleycornnal folytatott sok esztendei pajtáskodásért. Vendégek érkeztek a farmomra néhány napra. Volt köztük nem ivó is. De azoknak, akik ittak, nagyon kedvük ellenére lett volna, ha nem kapnak semmi innivalót. Vendégszeretetem nem engedte meg, hogy ilyesmivel megkeserítsem vendégeskedésük napjait. Jókora italkészletet szereztem be tehát vendégeim számára. 
Sohasem érdekelt annyira a cocktail, hogy megtanuljam készítése módját. Megegyeztem egy oaklandi kocsmárossal, készítsen nagyobb mennyiségben, és szállítsa lakásomra. Ha nem volt vendégem, nem ittam. De lassanként észrevettem, hogy örültem már a vendégnek is, mert ihattam vele egy cocktailt. 
Szervezetem annyira nélkülözte az alkoholt, hogy mar egyetlen pohár is föl tudott pezsdíteni. Egyetlen pohár cocktail is felhevített, nevetésre ingerelt addig a néhány percig, amíg asztalhoz ültünk, hogy nekilássunk az étkezés gyönyörteljes műveletének. Másfelől olyan erős gyomorral voltam megáldva, olyan nagy volt az ellenállóképességem az alkohollal szemben, hogy egy pohár cocktail meg se kottyant neki. Egy ízben egyik vendégem nyílt szerénytelenséggel ajánlotta, hogy igyunk még egy pohárral. Megittam vele a második pohár cocktailt is. A hevülés szemmel láthatólag tartósabb és fokozottabb volt, a nevetés mélyebb és őszintébb. Az ember nem felejt el ilyen tapasztalatokat. Ilyenkor azt gondoltam, azért kezdtem el valójában az ivást, mert olyon nagyon boldog voltam. 
Emlékszem, Charmiannal egyszer hosszabb utat tettünk meg lóháton a hegyekben. A cselédeket szabadságoltuk aznapra, késő éjszaka érkeztünk haza, és vidám vacsorát rögtönöztünk. Ó, milyen jó volt élni akkor este, mialatt együtt készítettük el vacsoránkat a konyhában! Ér legalábbis úgy éreztem, hogy most érkeztem e1 életem deléhez. Könyv, végső Igazság megszűnt számomra. Diadalmasan egészséges voltam, egészségesen bágyadt a hosszú lovaglástól. Ragyogó nap volt. Csodaszép éjszaka. Az asszonnyal voltam, aki társam, vidáman, kettesben vacsoráztunk. Gondjaimat rég szélnek eresztettem. Számláim kiegyenlítve, és csak úgy ömlik hoznám a pénz. Egyre jobban kitárult előttem a jövő. És most itt a konyhában kitűnő falatok rotyogtak a gyorsforralón, fölbuggyant kacagásunk, és gyomrom a legkitűnőbb étvággyal türelmetlenkedett. 
Egyszeriben olyan jó hangulatom támadt, hogy valahogy fölébredt bennem az olthatatlan vágy: érezzem még jobban magam. Olyan boldog voltam, hogy még magasabbra akartam ajzani boldogságomat. Tudtam is a módját. John Barleycorn időközben megtanított rá. Többször vándoroltam a konyhából a cocktailes üveghez, és az mindannyiszor megfogyatkozott egy pohárral. Az eredmény nagyszerű volt. Nem csíptem be, de fölmelegedtem, fölhevültem, boldogságom elérte tetőpontját. Az élet pazarul bánt velem, és most fokoztam fényes bőkezűségét. Fenséges óra volt, életem egyik legpompásabb órája. De megfizettem érte, igaz, hogy sokkal később, de megfizettem, amint azt majd látni fogják. Az ember nem feledi el az ilyen tapasztalatokat, és gyarló ostobasásában nem tudja felfogni, hogy nincs olyan törvény, mely szerint ugyanaz a dolog mindig ugyanolyan eredménnyel végződik. Pedig így van, mert különben az ezredik ópiumpipa éppolyan gyönyöröket nyújtana, mint az első, vagy egy pohár cocktail hosszú esztendők cocktailezése után is ugyanúgy hevítene, mint első ízben. 
Egyszer, épp mielőtt munkám befejeztével ebédhez ültem volna, megittam egy pohár cocktailt egyedül, mert nem volt vendégem. Ezután, ha nem is voltak vendégeim, mindig megittam egy pohár cocktailt ebéd előtt. És tüstént elcsípett John Barleycorn. Kezdtem rendszeresen inni. Ittam olyankor is, amikor egyedül voltam. Tehát nem a vendégek kedvéért, de nem is az ital ízéért, hanem a hatásáért. 
Kívántam ezt a mindennapi, ebéd előtti cocktailt Sohasem jutott eszembe, hogy lenne valamilyen ok, amiért ne innám meg. Megfizettem érte. Ha akarom, megfizethettem volna napi ezer pohár cocktailt is. És mi az az egy pohár cocktail – egy pohár cocktail! – nekem, aki annyi esztendőn át oly sokszor ittam, oly szertelenül nagy mennyiségben és sokkal erősebb italokat?! 
Tanyai életem napirendje a következő volt: minden reggel fél kilenckor íróasztalomhoz ültem, miután előzőleg ágyamban hajnali négy vagy öt órától kefelevonatokat olvastam. Különböző levelek, följegyzések foglaltak el kilenc óráig, és pontosan kilenckor mindig hozzáláttam az íráshoz. Tizenegyre – néha pár perccel előbb vagy később – elkészültem az ezer szómmal. Még egy fél óra, amíg rendbe szedtem íróasztalomat – és elkészültem napi munkámmal, úgyhogy fél tizenkettőkor lementem a fák alá, befeküdtem a függőágyba a napi postámmal és újságjaimmal. Fél egykor megebédeltem, és délután úsztam, lovagoltam. 
Egyik délelőtt fél tizenkettőkor, mielőtt függőágyamba heveredtem volna, lehajtottam egy pohár cocktailt. Ezt megismételtem másnap; persze, egy második pohárral is ittam fél egykor, ebéd előtt. Csakhamar rajtakaptam magam, hogy íróasztalomnál ülve, ezer szavam szövögetése közben alig várom azt a fél tizenkettes cocktailt. 
Végül világosan tudatára ébredtem, hogy igenis: kívánom az alkoholt. De mit tesz az? Nem féltem John Barleycorntól. Sokkal több időt töltöttem társaságában, semhogy féltem volna tőle. Az ivás terén bölcs voltam. Mértékletes. Soha többé nem iszom mértéktelenül. Ismertem John Barleycorn veszedelmes voltát, csapdáit, melyekkel a- legkülönbözőbb módon próbált megölni a múltban. De mindez elmúlt, rég elmúlt. Sohasem iszom le magam többé. Sohasem leszek részeg. Csupán annyit akarok, csak annyit iszom, amennyi éppen átmelegít, fölhevít, fölélénkíti kedélyemet, nevetést ültet gégémbe és fölajzza agyamban a képzelet húrjait. Teljesen ura voltam saját magamnak és John Barleycornnak. 
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De ugyanaz az izgatószer nem gyakorolja az emberi szervezetre mindig ugyanazt a hatást. Lassanként ráeszméltem, hogy egy pohár cocktail már nem hat rám. Egy pohár hidegen hagy. Nincs bizsergés, nincs nevetési inger. Két, három pohár kellett ahhoz, hogy elérjem azt a hatást, amihez azelőtt egy is elegendőnek bizonyult. És kellett a hatás. Fél tizenkettőkor ittam az első cocktailt, amikor leheveredtem a függőágyba, a másodikat egy órával később, étkezés előtt. Megszoktam, hogy tíz perccel előbb másszak ki a függőágyból, hogy legyen elég időm lehajtani két pohár cocktailt is étkezés előtt. Ez már szokásommá vált, három pohár cocktail az írás és az ebéd közti órában És ez a két legrettenetesebb szokás – rendszeresen inni és egyedül inni! 
Mindig szívesen ittam bárkivel, aki kéznél volt. És ittam egyedül is ha nem akadt társam. Azután még egy lépéssel előbbre jutottam. Ha olyan ember volt vendégem aki keveset ivott, én két pohárral hajtottam föl amíg ő csak egy pohárral – vele egyet, nélküle ezt a másik poharat. De John Barleycorn is talált mentséget. Nem szép dolog vendégszeretet ürügyén elcsábítani a vendéget és leitatni. Ha beleviszem, hogy korlátolt ivóképességével velem igyék, minden bizonnyal becsíp. Mit tehettem mást? – lopva hajtottam fel minden második poharat, mert különben meg kellett volna tagadnom magamtól azt a felpezsdülést, amit vendégem elér fele mennyiséggel is. 
Kérem, ne feledjék el, miközben elmondom részegeskedésem fejlődéstörténetét, hogy nem vagyok sem együgyű, sem gyönge. Sőt, a világ mértékével mérve, sikereim vannak, merem állítani jelentősebb sikerek, mint az átlagos, beérkezett embereknek; olyan eredményeim, amelyek meglehetősen nagy agymunkába és akaraterőbe kerültek. Keménykötésű ember vagyok. Életben maradtam ott, ahol hullottak a gyöngék, mint a legyek. És amiket itt elbeszélek, mégis velem, az én fizikumommal történtek meg. Én tény vagyok. Az iddogálásom is tény. Az ivásom megtörtént tény, nem elmélet, nem a képzelet szülötte; és ahogy látom, még erősebben hangsúlyozza John Barleycorn hatalmát, kegyetlenségét, amit még mindig eltűrünk, ezt a halálos veszedelmet, amely régmúlt, őrült, vad napokból maradt ránk, hogy továbbra is szedje súlyos áldozatait a fiatalok, erősek, tehetségesek, a legjobbak sorából. 
De térjünk vissza a tárgyra. Egy úszással, majd a hegyekben pompás lovaglással eltöltött mozgalmas délután annyira fölhangolt, hogy még ragyogóbb közérzetre vágytam. Tudtam a módját. Egy pohár cocktail vacsora előtt – semmi. Legalább kettő, három kell. Megittam. Miért ne? Annyi elevenség rejlik benne. És én mindig nagyon szerettem élni. Tehát ez is részévé vált napirendemnek. 
Később aztán már állandóan találtam ürügyet soron kívüli cocktailezésre. Igen jókedvű társaság gyűlt össze, vagy bosszankodtam az építészen, aki a házat, vagy a tolvaj kőfaragón, aki az istállót építette, vagy kedvenc lovam nekiment a szöges drótkerítésnek és megdöglött, vagy jó hírek érkeztek a reggeli postával szerkesztőktől, kiadóktól. Mindegy, milyen indokot találtam, ha egyszer fölgerjedt bennem a vágy. Egy bizonyos: kívántam az alkoholt. Miután esztendők hosszú során át csak enyelegtem az itallal, de valójában nem kívántam, most vágytam rá. Az erőm volt a gyengeségem. Két, három, négy pohárral kellett felhajtanom, hogy elérjem azt a hatást, amihez az átlagos ember egy pohár révén is hozzájut. 
Egy szabályt tartottam csak be. Sohasem ittam, mielőtt ezerszavas napi munkámat be nem fejeztem volna. És amikor elkészültem vele, a cocktail válaszfalat emelt agyamban a napi munka és a nap hátralevő részében folyó mulatozás közé. Munkám kivonult öntudatomból. Másnap reggel kilenc óráig, amíg újra íróasztalomhoz nem ültem, és neki nem kezdtem az ezer szónak, egyetlen gondolat sem született agyamban az írással kapcsolatban. Kellemes állapot volt. Iszákos kilengéseim segítségével megőriztem, energiámat. John Barleycorn nem olyan sötét, mint amilyenre festik. Sok jót tesz az emberrel, és többek között ez is egyik jótéteménye. 
Minden írásom egészséges, derűs, őszinte művé kerekedett. Sohasem voltam borúlátó. Hosszú betegségem alatt megtanultam, hogyan kell élni. Tudtam, hogy az illúzióknak van igazuk, tehát én felmagasztaltam az illúziókat. Ó, még ma is úgy dolgozom, hogy tiszta, életteljes, derűs szemléletű és az életet igenlő legyen minden írásom. Bírálóim mindig éppen túláradó, gazdag életerőmről beszélnek és arról, hogy milyen tökéletesen elkápráztatnak azok az illúziók, amelyeket felhasználok. 
És ha már itt tartunk, engedjék meg, hogy fölvessem a kérdést, amit annyiszor tettem fel saját magamnak. Miért iszom? Mi szükség erre? Boldog vagyok. Talán mert túl boldog vagyok? Szervezetem bikaerős. Talán mert túl erős? Túl sok életerő buzog bennem?... Nem tudom, miért ittam. Nem tudok felelni, ha csak nem mondom ki azt az egyre növekvő gyanúmat, hogy túlságosan közeli kapcsolatban voltam John Barleycornnal esztendők hosszú során át. Balkezes ember hosszú gyakorlattal jobbkezessé válhat. Én, aki voltaképpen nem voltam iszákos, talán azzá váltam a hosszas megszokás révén? 
Olyan boldog voltam. Hosszú betegségem alatt elnyertem a nő jótékony szerelmét. Sok pénzt kerestem kevés fáradsággal. Úgy aludtam, mint a tej. Duzzadtam az egészségtől. Újabb műveim is sorra sikert arattak, és szociológiai vitáim alkalmával kezdtem észrevenni, hogy ellenfeleim hangját elfojtja az idők szava, és amint telik az idő, egyre újabb tények erősítik meg az én álláspontomat. Nem ismertem sem a bánatot, sem a csalódást, sem a megbánást. Állandó boldogságban éltem. Az élet olyan volt számomra, mint egy vég nélküli dal. Sajnáltam az alvás áldott óráit, mert azalatt is boldogságtól loptam meg magam. Mennyi gyönyörben van részem, ha ébren vagyok! És mégis ittam. John Barleycorn, anélkül, hogy sejtettem volna, olyan betegség tragédiájához készítette a színpadot, mely teljesen az ő műve volt. 
Minél többet ittam, annál többre vágyott szervezetem, hogy a kívánt hatást elérje. Amikor bementem a városba, és meghívtak ebédre, a fölszolgált egyetlen pohár cocktail üresnek, hatástalannak tűnt. Nem lobbantotta föl bennem az ebéd előtti parazsat. Kénytelen voltam útban a vendéglátó házhoz két, három – vagy ha ismerősökkel verődtem össze – öt, sőt ennél is több pohár cocktail pezsdítő erejét magamba szívni. Egyszer siettem. Nem volt sok időm az ivásra. Nagyszerű eszmém támadt. Azt mondtam a kocsmárosnak: keverjen egy dupla adagot. Azután, valahányszor siettem, dupla porciót rendeltem. Időt takarítottam meg vele. 
Ennek a nagy ivásnak egyik eredménye az volt, hogy eltompultam. Agyam hozzászokott, hogy mesterséges úton élénküljön fel, anélkül nem akart föllobbanni, szárnyalni. Az alkohol egyre elengedhetetlenebbé vált ahhoz, hogy társaságba járhassak, és elfogadható legyek. Életszükségletemmé vált az ital stimulálása, gőzének bizsergetése, amely kellemesen fölhevítette agyamat, nevetésre csiklandozott, szükségem volt ördögi döfködésére, szurkálására, arra a csúfondáros mosolyra, melyet sugalmazott, mielőtt fölkerestem baráti körömet, hogy beolvadhassak a társaságba. 
A másik eredmény: John Barleycorn kezdett elkalandozni velem. Ismét rám hozta a régi, hosszú betegséget, rávett, hogy induljak újra az Igazság keresésére, rántsam le róla a leplet, nézzek csak keményen szembe a valósággal. Gondolataim újra nyersekké váltak, ha csak lassanként is. 
Olykor átvillant agyamon a figyelmeztetés. Hová vezet ez az állandó ivás? De csak bízzuk John Barleycornra, ő elhallgattatja az ilyen kérdéseket. „Gyere, igyunk egyet, majd elmondok mindent” – így szokta. És ez mindig hat. Azután a következő lényeges pont, amire John Barleycorn következetesen visszatér: egy ízben baleset következtében kényes műtétet voltak kénytelenek végrehajtani rajtam. Egy héttel a műtét után kimerültén, gyöngén fekszem kórházi ágyamon. Napbarnított arcom – már amennyire látszik a torzonborz szakálltól – beteges, sárgásra sápadt. Orvosom mellettem áll, éppen menőfélben. Rosszallólag néz égő cigarettámra. 
– Ezzel fel kellene hagynia – mondja oktató hangon. – A végén tönkre fogja tenni. Nézzen meg engem! 
Megnéztem. Magamkorú lehet, széles vállú, domború mellű, villogó tekintetű, egészségtől pirosló arcú. Nagyszerűbb emberpéldányt kívánni sem lehet. 
– Azelőtt dohányoztam – folytatja – Szivaroztam. De felhagytam vele. És most nézzen meg! 
Ez az ember kérkedett, hivalkodott duzzadó egészségével. Egy hónap múlva halott volt. Nem baleset érte. Fél tucat hosszú nevű betegség támadta meg, és egy hét alatt végzett vele. Egész sereg váratlan, borzalmas komplikáció lépett föl, és halála előtt napokig messze lehetett hallani fájdalmas kiáltozását. Üvöltve halt meg. 
– Látod – mondja John Barleycorn –, ez vigyázott magára. Még csak nem is dohányzott. És ezt kapta érte. Pocsék eset, mi? De a bacilusok terjednek. Nem lehet elkerülni őket. Nagyszerű orvosod minden lehetséges dolgot megtett, mégis nyakoncsípték! Ha a bacilusok támadnak, nem tudhatod, mi lesz a vége. Lehet, hogy áldozatul esel. Látod, mi mindenről mondott ez le? Inkább elmulasztasz mindent, amit én nyújthatok neked, hogy azután a bacilusok rád törjenek? Az életben nem létezik igazság. Szerencse dolga minden. De én mosolyt festek az élet arcára, és nevetek a tényeken. Mosolyogj velem és nevess te is. Majd a végén megkapod, ami dukál, de addig nevess. Rothadt dolog ez a világ, ha olyasmik történhetnek benne, mint a te orvosoddal is. Csak egyet tehetsz: igyál, még igyál és felejts! 
Hát persze, hogy ittam és még ittam, az itallal járó hangulat kedvéért. Mindig ittam, valahányszor John Barleycorn emlékeztetett arra, ami orvosommal történt. Ésszerűen, mértékletesen ittam, vigyáztam, hogy az ital, amit fogyasztok, a legjobb minőségű legyen. Az ital „lelkét” kerestem, és kerültem az olcsóbb fajta szesz nyújtotta részegségre következő súlyos összetörtséget. Megjegyzem, ha az ember elkezd okosan, értelmesen inni, az már súlyos tünet – világosan mutatja, milyen messzire jutott ezen az úton. 
De én továbbra is betartottam azt a szabályt, hogy sosem ittam addig, amíg az ezer szót le nem írtam az utolsó betűig. Néha azonban, egy-egy napra szünetet tartottam az írásban. Ilyenkor, minthogy nem szegtem meg rendszabályomat, egyre ment, milyen korán iszom az első pohárral. És azok, akik sohasem játszották végig az ivás játszmáját, csodálkoznak, milyen rohamosan növekszik az iszákosságra való hajlam. 

XXXII. FEJEZET 

Amikor a Snark14 elvitorlázott San Franciscóból, semmiféle italt nem vitt magával. Jobban mondva észre sem vettük, hogy van ott valami innivaló, és hónapokig nem is fedeztük fel. Ez a „száraz” hajón való vitorlázás előre kitervelt ravaszság volt részemről. Becsaptam John Barleycornt. S ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy fél füllel kezdtem hallgatni a tudatomban fölhangzó halk intő szóra. 
Ezt természetesen nem vallottam be önmagámnak, és mentegetőztem John Barleycorn előtt. Mégpedig fölöttébb tudományos módon. Azt mondtam magamban, hogy csak a kikötőkben akarok inni. A „száraz” tengeri út alatt megtisztul szervezetem az alkoholtól, amely már teljesen átitatta, és majd amikor kikötőbe érek, sokkal jobban tudom élvezni John Barleycornt. Jobban éget majd hatása, nagyszerűbb és élvezetesebb lesz. 
Huszonhét napot töltöttünk a tengeren San Franciscótól Honoluluig. Az első nap után nem zavart az ivás gondolata. Ezt azért említem, hogy megmutassam, mennyire nem vagyok alkoholista. Néha, amikor az árnyékos hűs lanain15 elköltött pompás hawaii ebédekre gondoltam (már többször jártam Hawaiiban), természetesen eszembe jutott az ebédet bevezető étvágygerjesztő ital. De vágyakozás nélkül gondoltam vissza rá, és minden rossz érzés nélkül néztem elébe a hosszú útnak. Így tehát, legnagyobb megelégedésemre, újra bebizonyítottam, hogy úr vagyok John Barleycorn fölött. Tudtam inni, ha akartam, de tudtam tartózkodni is, ha éppen úgy fordult a kedvem. Tehát nyugodtan folytathattam az ivást, ha kívántam. 
Körülbelül öt hónapot töltöttünk a Hawaii-szigeteken. Szárazföldön lévén, ittam. Sőt valamivel többet ittam, mint amennyit Kaliforniában szoktam volt az út előtt. A hawaiiak nagy része, úgy látszik, valamivel több szeszt fogyaszt, mint a mérsékeltebb földrészek népei. Ez a szójáték nem volt szándékos, hát inkább kijavítom és megalkuvó módon azt mondom: „az Egyenlítőtől távolabb eső földrészek népei”. Pedig a Hawaii-szigetek a forró égövnek csupán a határán fekszenek. De minél mélyebbre hatoltunk a trópusi világban, annál többet ittak az emberek és annál többet ittam én is. 
Hawaiiból a Marquesas-szigetekhez vitorláztunk. Hatvan nap alatt értünk oda. Hatvan napig nem láttam sem földet, sem más vitorlást, sem hajó füstjét. És akkor a szakács nagytakarítás közben pompás leletre bukkant: egy szekrényben vagy egy tucat üveg angelica16 és muskotály borra lelt. Ez a kincs a birtokom kamrájából került ide, az otthoni befőttekkel és gyümölcsízekkel együtt. Hat hónapig hevertek a szekrény rejtekében, és a nagy forróság némi változást idézett elő a nehéz, édes borban: azt hiszem, pálinkává érlelte. 
Megkóstoltam. Kitűnő! Azután mindennap, déli tizenkettőkor, miután bejegyeztük a hajónaplóba az előző napi út adatait és a Snark helyzetét, felhajtottam egy fél pohárral a pompás italból. Mindannyiszor csodálatosan felpezsdültem tőle. Fölajzotta képzeletem húrjait, és a tökéletesnél is tökéletesebbnek mutatta a tengert. 
Reggelente, miközben kiizzadtam az ezer szómat, azon vettem észre magam, hogy nehezen várom a mindennapi déli eseményt. 
Csak az volt a baj, hogy meg kellett osztanom az italt másokkal és az átkelés időtartama bizonytalan. Sajnáltam, hogy mindössze 12 üveg volt. Amikor elfogyott, sajnáltam, hogy egyet is megosztottam társaimmal. Alkoholra szomjaztam, s alig vártam, hogy megérkezzünk a Marquesas-szigetekre. 
A megérkezés napján igazi férfias mértékű szomjúság tört ki rajtam. Volt ott néhány fehér ember is, nagyon sok beteges bennszülött, gyönyörű vidék, tömérdek kommersz-rum és mérhetetlen mennyiségű abszint, de sehol whisky és gin. Az olcsó kommersz-rum marta az ember szájpadlását. Tudom, mert megkóstoltam. De én mindig rugalmas voltam, és most az abszintet választottam. Csak az volt a baj, hogy szervezetemnek ebből az italból rendkívül nagy mennyiségre volt szüksége ahhoz, hogy némi hatása is legyen. 
A Marquesas-szigetekről – kellő mennyiségű abszinttel fölszerelve – Tahitibe vitorláztunk, ahol skót és amerikai whiskyvel láttam el hajómat – azóta nem volt többé „száraz” útszakasz. De az istenért, nehogy félreértsenek. Szó sem volt részegségről. Mármint a köznapi értelemben vett részegségről: dülöngélésről, hasra vágódásról vagy az érzékek eltompulásáról. A vérbeli alkoholbarát, ha erős a szervezete, sohasem süllyed ilyen mélyre. Ő azért iszik, hogy jó hangulatba ringassa magát, kellemesen felpezsdüljön, semmi másért. Óvatosan elkerüli a mértéktelen ivás kellemetlen következményeit: a tehetetlenséget, az önérzet eltompulását. 
Az edzett, okos ivó csak a kellemes, félig-meddig megmérgezett állapotot kedveli. És el is éri az év kerek tizenkét hónapján át, minden látszólagos baj nélkül. Százezerszámra találhatók efféle férfiak az Egyesült Államokban: klubokban, szállodákban és saját otthonukban, akik sohasem részegek, s – bármilyen felháborodva tagadják is – mégis csak ritkán józanok. És mindnyájan szentül hiszik, mint ahogy én is szentül hittem –, hogy megnyerik a játszmát. 
Tengeri bolyongásaim alatt még elég tartózkodó voltam, de a szárazföldön többet ittam. Különösen a forró égöv alatt, mintha ott többet kívántam volna. Ez egyébként közismert dolog, régóta tudjuk, hogy a fehér bőrűek több alkoholt fogyasztanak a trópusokon. Bőrpigmentjük nem védi őket a nap szinte fehéren izzó sugaraitól, Az ibolyántúli sugarak és a színkép nagy sebességű, láthatatlan kisugárzásai izgatják, tüzelik a sejteket, miként a röntgensugarak is. Mielőtt felfedezték őket, oly sok laboratóriumi kísérlet közben égettek, romboltak. 
A fehér ember vele született tulajdonságai alapos változáson mennek keresztül a trópusokon. Elvadul, kegyetlenné válik. Hajmeresztőén barbár cselekedeteket követ el, amilyenek mérsékelt égöv alatt álmában sem jutnának eszébe. Ideges, ingerlékeny lesz és erkölcsi érzéke erősen csökken. Iszik, mint soha azelőtt. Az ivás az egyik megnyilvánulása annak az elfajulásnak, amely akkor következik be, ha a fehér bőrű ember hosszabb ideig tartózkodik a déli égöv izzó napsugarainak tüzében. A forró égöv nem való huzamosabb tartózkodásra a fehér bőrű embernek. Mindenképpen halálra van ott kárhoztatva, és az alkohol még sietteti ezt a folyamatot. Ezen viszont nem sokat gondolkoznak. Egyszerűen – isznak. 
E trópusi betegség rajtam is kitört, pedig én csak néhány évet töltöttem a forró égöv alatt. Egész idő alatt sokat ittam. De éppen itt elejét kell vennem egy tévedésnek. Nem az ivás okozta betegségemet, és azt sem, hogy az utazást be kellett fejeznem. Szervezetem bikaerős, hónapokig küzdött a napbetegség ellen, amely bőrömet marta és idegeimet szaggatta, roncsolta. Bolyongásom alatt úgy dolgoztam, mint öt más az Új-Hebridáktól a Salamon-szigeteken át, föl, egészen az Egyenlítőig. A forró égövi napsugarak emésztő tüzében állandó maláriával küszködtem, miközben még más bajok is kínoztak, például a „bibliai” lepra, az un. ezüstbőrűség. 
Az ilyesféle hajózás zátonyok, homokágyak között, meredek sziklasorok és a sötét partok mentén, koralltengereken át egész férfit kívánt. És magam voltam az egész fedélzeten az egyetlen tengerész. Senki sem volt velem, aki fölválthatott volna, senki, akivel a sűrű sötétségben tanácsot tarthattam volna az ismeretlen zátonyok és sekély partok útvesztőjében. Egyedül álltam őrségen, mert egyetlen olyan matróz sem szolgált hajómon, akire rábízhattam volna az őrködést. Huszonnégy órán át egyhuzamban álltam őrt, közben el-elszundítottam néhány pillanatra. Azonkívül kormányos és kapitány voltam egy személyben. Harmadszor: a hajóorvosi tisztséget is én láttam el. Ki kell jelentenem: akkor a Snarkon az orvos munkája is egész férfit igényelt. Mindenki maláriában sínylődött, igazi forró égövi maláriában, amely két-három hónap alatt megölheti az embert. Mindenki örökké tele volt kelevényes daganatokkal, és tetejébe az őrjítő ngari ngari17 kínjai! Japán szakácsom beleőrült a sokféle betegségbe. Egyik polinéziai matrózom „feketevíz” lázban a halál küszöbén állott. Ó, az orvosi munka valóban egész férfit kívánt, és én adagoltam, kötöztem, keléseket vágtam fel, még fogat is húztam, és sorra átsegítettem betegeimet az apróbb bajokon. 
Negyedszer: író voltam. Kiizzadtam az ezer szót mindennap, kivéve, ha levert a láz, vagy ha reggelenként a szél erősebben dobálta a Snarkot. Ötödször: utas és író voltam, aki égett a vágytól, hogy sok mindent lásson és bőséges anyagot gyűjtsön jegyzőkönyvecskéjébe. Hatodszor: mestere és tulajdonosa a hajónak, amely idegen földeket keresett föl, ahol a látogatók igen ritkák, és éppen azért nagy hűhót csapnak velük. Kezemben tartottam a társadalmi érintkezés ügyét: vendégeket fogadtam a fedélzeten, vendégül láttak a szárazföldi ültetvényesek, kereskedők, kormányzók, hadihajó-kapitányok, göndör hajú kannibál főnökök és miniszterelnökök, akik olykor oly szerencsések voltak, hogy vászoninget viseltek. 
Természetesen ittam. Ittam vendégeimmel és vendéglátóimmal. De ittam egyedül is. Minthogy öt ember munkáját végeztem, úgy véltem, ez feljogosít az ivásra. Az alkohol különösen jól jön annak, aki agyondolgozza magát. Megfigyeltem, milyen hatással volt kisszámú személyzetemre; amikor például a horgonyt vontuk föl negyven öl mélységből, a hátuk majd beszakadt, mellük fújtatott és jajgatva, egész testükben reszketve estek össze. Fél óra múltán újra életet öntött beléjük az erős rum. Mélyet lélegeztek, megtörölték szájukat, és erős akarattal nekirugaszkodtak a munkának. Amikor ki kellett emelnünk az oldalára dőlt Snarkot – nyakig vízben, reszketve a hidegtől – akkor is pompás segítőtársnak bizonyult a közönséges rum. 
És itt ismét új oldaláról mutatkozik be a sokoldalú John Barleycorn. A látszat szerint semmiért ad valamit. Ahol elfogy az erő, ott új erő meríthető belőle. Emlékszem, nyolc pokoli napon keresztül szenet raktam be egy tengeri hajóba. Egész idő alatt whiskyvel traktáltak bennünket. Félig részegen dolgoztunk egész nap. De whisky nélkül nem tudtuk volna berakni a szenet. 
Ez az erő, amelyet John Barleycorn önt az emberbe, nem képzeletbeli erő. Igazi erő. De más erőforrások kimerítéséből ered, és végeredményben fizetni kell érte, mégpedig busásan. De melyik fáradt ember néz oly távolra? Latolgatás nélkül elfogadja ezt a látszólag csodás erőkészletet. És nagyon sok agyondolgozott kereskedő, hivatalnok, valamint agyonhajszolt, robotoló munkás lépett John Barleycorn halálos útjára azért, mert ennek a tévedésnek esett áldozatul. 

XXXIII. FEJEZET 

Ausztráliába mentem, hogy összefoltozzanak a kórházban, úgy terveztem, hogy majd azután folytatom bolyongásomat. Hosszú hetekig feküdtem, és egész idő alatt egy cseppet sem hiányzott az alkohol. Nem is gondoltam rá. Tudtam, hogy ha talpra állok, hozzájutok újra. De mire lábra álltam, még nem gyógyultam meg valójában. Még mindig kínzott a „bibliai” lepra, az ezüstbőrűség. A titokzatos napbetegség is, melynek az ausztráliai orvosok nem tudtak nyitjára jönni, tovább roncsolta, marta, tépte szervezetemet. S tetejébe még a malária maradványa is bennem lappangott, s a legváratlanabb időközökben döntött ágyba hidegrázós önkívületben, úgyhogy kénytelen-kelletlen lemondtam a tervezett két fölolvasó-körutat. 
Félbeszakítottam a Snark útját, és enyhébb éghajlat alá igyekeztem. Attól a naptól kezdve, hogy a kórházból távoztam, magától értetődően újra inni kezdtem. Étkezésnél bort. Étkezés előtt cocktailt. Ha véletlenül akadt ivópartner, akkor skót whiskyt. Oly tökéletesen ura voltam John Barleycornnak, hogy vele tartottam vagy elhagytam, amikor éppen úgy tetszett, csakúgy, mint eddig. 
Az enyhébb éghajlat alatt eltöltött idő után Tasmania legdélibb csúcsán kötöttem ki, a déli szélesség negyvenharmadik fokán. Itt viszont semmiféle innivalót nem találtam. Nem törődtem vele. Nem ittam. Nem szenvedtem miatta. Élveztem a friss levegőt, lovagoltam, megírtam a napi ezer szót, ha csak már reggel le nem vert a hidegrázás a lábamról. 
Félek, még mindig ott lappang némelyek agyában a gondolat, hogy az ivás okozta minden bajomat. Sietve hangsúlyozom tehát, hogy japán szolgámat, Nakatát, aki mindig velem volt, szintén láz gyötörte, nemkülönben Charmiant, de ő még ráadásul forró égövi neuraszténiában is szenvedett, ami több évi kezelést igényelt –, pedig egyikük sem ivott soha életében. 
Amikor visszatértem Hobartba, Tasmania fővárosába, ahol már vásárolhattam italt, ismét úgy ittam, mint régen. És ugyanígy ittam, amikor visszatértem Ausztráliába. Ellenben amikor Ausztráliából elhajóztam egy teherhajón, melynek kapitánya antialkoholista volt, nem vittem magammal italt és nem is ittam a negyvenhárom napig tartó út alatt. Ellenben Ecuadorba érve, az egyenlítői nap alá, ahol csakúgy hulltak az emberek a sárgaláztól, hólyagos himlőtől, meg sorvadástól, azonnal ismét nekiláttam az ivásnak. Nem is estem bele egyik kórba sem. Igaz, hogy Charmian és Nakata sem betegedett meg, pedig ők nem ittak. 
Beleszerettem a forró égövbe, jóllehet annyi bajt zúdított rám. Csak hosszú idő múltán tértem vissza Kalifornia pompás, enyhe éghajlata alá. Megírtam a napi ezer szavamat, akár utaztam, akár kikötöttem, átkínlódtam utolsó, gyöngébb hideglelős rohamaimat, ezüstbőrűségem múlófélben volt, napbarnított arcom kezdett ismét egészséges színt ölteni, és ittam, ahogy egy széles vállú, domború mellkasú férfi tud inni. 
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Visszatérve a Hold Völgyébe, a ranchómra, ismét teljes gőzzel kezdtem inni. Elhatároztam, hogy reggel nem iszom, csak miután megírtam az ezer szómat. Azután délebédig több pohárral jöhet, hogy elérjem a kellemes fölpezsdülés állapotát. Vacsora előtt újra megszereztem magamnak a kellemes hangulatot. Sohasem láttak részegen, egyszerűen azért, mert sohasem voltam részeg. De napjában kétszer mámorba hévültem, és az alkoholmennyiség, amelyet naponta elfogyasztottam, más ivót valószínűleg tüstént ledöntött volna a lábáról. 
A régi tétel. Minél többet ittam, annál többet kellett innom, hogy hasson rám. Elérkezett az az idő, amikor a cocktail már mit sem jelentett számomra. Időm sem igen volt rá, és nagyobb mennyiséget sem bírtam magamba dönteni. A whisky jobban fölrázott. Kisebb mennyiségben is gyorsabban hatott. Bourbon vagy rozspálinka, vagy a kettő ravasz keveréke volt délelőtti italom. Délután skót whiskyt ittam szódával. 
Mindig kitűnő alvó voltam, de most hogy kezdtem nem olyan kitűnően aludni, hozzászoktam, hogy ha véletlenül fölriadtam, álomba olvassam magam. De már ez sem igen használt. Két, három órája olvastam, és még éppolyan éber voltam, mint azelőtt. Egyszer csak ráeszméltem, hogy az ital meghozza a kívánt bágyasztó hatást. Igaz ugyan, hogy nemegyszer két, sőt, három pohár is kellett hozzá. 
Ilyenkor reggel egy kicsit tovább aludtam, de a szervezetem már nem tudta földolgozni reggelig az alkoholt. Száraz, égő ajakkal ébredtem, kissé nehéz fejjel és idegesen remegő gyomorral. Igazán nem éreztem valami jól magam. A megrögzött ivók örökös reggeli macskajaja kínzott. Valami erősítést kívántam. Csak John Barleycornra kell rábízni, ha már egyszer legyőzte az ember ellenállását. Elő tehát azzal az üveggel, reggeli előtt, éhgyomorra, hogy megerősítsen a reggeli elfogyasztásához. Kutyaharapást szőrivel... Egy másik szokást is felvettem ezidőtájt; nagy korsó vizet állítottam ágyam mellé, hogy enyhülést szerezzek égő, száraz nyálkahártyámnak. 
Olyan állapotba kerültem, hogy szervezetem sohasem volt alkoholmentes. Nem is hagytam, hogy az legyen. Mindig úgy igyekeztem, hogy legyen közelemben alkohol. Ha távol eső helyekre utaztam, óvatosan elejét vettem a „szárazságnak”. Magammal vittem jó néhány liternyi italt. Azelőtt kinevettem azokat, akik ilyesmit csináltak. Most magam is így cselekedtem pirulás nélkül. És ha a barátaimmal mulattam, sutba dobtam minden szabályt. Ittam, amikor ők ittak, ugyanazt, amit ők, és annyit, amennyit ők. 
A levegő alkoholosra gyűlt körülöttem. Saját hevéből táplálkozott, és egyre erősebben lobogott. Nem volt olyan perce a napnak, amikor ne kívántam volna. Már csak úgy vertem le a napi ezer szót, ha ötszáz után – ittam. Nem telt bele sok idő, amikor ivással kezdtem hozzá az íráshoz. 
Nagyon is tisztában voltam a helyzet komolyságával. S egy nap új szabályt írtam elő magamnak: határozottan tartózkodom minden italtól, amíg el nem végzem a napi ezer szót. De ebből újabb ördögi bonyodalom kerekedett. A munka sehogysem akart haladni „szárazon”. Egyszerűen nem ment. Innom kellett, hogy dolgozhassam. Erősen küzdöttem. Kívántam az italt, kínzott a vágy. Ott ültem íróasztalomnál, játszadoztam tollammal, de a szavak csak nem akartak előbuggyanni. Agyam nem tudott, megszülni egyetlen tisztességes mondatot sem, mert egy gondolat teljesen lefoglalta: amott, az italszekrényből vigyorog felém John Barleycorn. Ha végül kétségbeesésemben megadtam magam neki, nyomban fölszabadultam, és megírtam az ezer szót. 
Városi házamban, Oaklandben, miután italkészletem elfogyott, szándékosan nem szereztem be újat. Szerencsétlenségemre maradt egy láda sör, amelyről valahogy megfeledkeztem. De hiába próbálkoztam vele. A sör szegényes pótlék a mámorító whisky után, mellesleg, nem is szerettem, – mégis egyre arra kellett gondolnom, hogy ott a sör az italszekrényben. Amíg le nem hajtottam egy félliternyit, nem indultak meg gondolataim, és az ezer szó legépeléséhez sok félliter sör szolgáltatott kísérő zenét. A legrosszabb az volt, hogy a sör erős gyomorégést okozott, de azért mégis hamar végére jártam a készletnek. 
Most már üres volt az italszekrény. Nem töltöttem meg újra. Igazán hősies kitartással kényszerítettem magam a napi ezer szó megírására John Barleycorn segítsége nélkül. De írás közben szüntelenül éreztem az alkohol utáni sóvárgást. Mihelyt befejeztem a munkámat, siettem el hazulról, be a városba, hogy felhajtsam az első pohár szeszt. Jóságos ég! Ha ilyen erősen hatalmába keríthetett John Barleycorn engem, aki nem vagyok alkoholista, mit szenvedhet egy igazi alkoholista, amikor kínzó vágya ellen küzdenie kell, miközben közelállói közömbösen nézik – sőt, esetleg megvetik, kigúnyolják a szerencsétlen flótást! 

XXXV. FEJEZET 

Az adósságot azonban meg kellett fizetni. John Barleycorn kezdte tartozását behajtani, nem annyira a testemből, mint inkább a lelkemből. Régi, hosszú ideig elhúzódó tisztára intellektuális betegségem ismét kiújult. A régi, elfeledett kísértetek újra feltámadtak. De ezúttal valahogy mások, sokkal veszedelmesebbek voltak. A régi, szellemi eredetű kísérteteket egészséges, normális következtetés szülte. De ezeket az újabbakat John Barleycorn álokoskodása keltette életre, és ő sohasem altatja el árnyalakjait. Az ivás okozta borúlátás hatására tovább kell inni, mert John Barleycorn csillapítót ígér, amit sohasem ad meg. 
Ám hogyan lehetne megértetni ezt az álokoskodást azokkal, akik sohasem tapasztalták? Talán helyes lenne előbb megállapítani, mennyire képtelen minden ilyen leírás? Nézzük meg például a hasis birodalmát, ezt az időben és térben határtalan kiterjedésű országot. A múltban két emlékezetes utazást tettem e távoli földre. Ottani élményeim mélyen bevésődtek agyamba. De hasztalan próbáltam végtelen sok szóval leírni a legparányibb részletét is olyanoknak, akik még sohasem jártak ott. 
Hiába minden hasonlat, szónoki túlzás: hasztalanul magyarázom, hogy évszázadokat és elképzelhetetlenül sok kínszenvedést, borzalmat rejt magában még az a kis idő is, ami a zongorán gyors egymásutánban leütött két hang között eltelik. Beszélhetek akár órák hosszat a hasis-ország egyetlen kis eseményéről, és mégsem mondtam semmit. És ha a végtelen borzalmak és csodák ilyen kis részletét sem tudom elmondani, tudom, hogy képtelenség halvány fogalmat is nyújtani az egész hasis-birodalomról. 
De ha ennek a különös országnak egy másik utasával beszélgetek élményeimről, ő egy-kettőre megért. Elég egy mondat, egy szó s tüstént megért, míg az avatatlannak beszélhetek akár egy óra hosszat – mindhiába, így van ez John Barleycorn világával is, ahol az álokoskodás uralkodik. A tájékozatlanok számára a beavatottak beszámolói a mindig érthetetlen és fantasztikus marad, így legföljebb arra kérhetem a járatlanokat, hogy adjanak hitelt az én beszámolómnak, amely most következik. 
Mert az alkoholban az Igaznak végzetes meglátása lakozik. Ebben a kérdésben Józan Fülöp tanúskodik Részeges Fülöp mellett. Úgy látszik, különböző igazságok vannak ezen a világon. Egyik igazság igazabb, mint a másik. Némely igazság tulajdonképpen hazugság, és éppen ezek a leghasznosabbak abban az életben, amely meg akar valósulni. Nos, látod, járatlan olvasóm, milyen őrült és istenkáromló világot próbálok leírni John Barleycorn népének nyelvén. Nem a te néped nyelvezete ez, ahol mindnyájan elszántan kerülik a halál ösvényét és csak az élet útját keresik. Különféle utak vannak, és eszerint az Igazságnak is különféle rendszerei vannak. De légy türelemmel. Végül talán éppen a pusztán jajgatásnak tetsző szavak tárják fel látásod számára más országok, más népek halovány, ködbemosódó távlatait. 
Az alkoholból az igazság beszél, de ez az igazság nem normális. Ami normális, az egészséges. Ami egészséges, az élni akar. A normális igazság más rendszerű, az igazság közönségesebb rendű változata. Próbáljuk például beleélni magunkat egy igásló helyzetébe. Életének minden forgandóságában, kezdettől fogva valahogy homályos és érthetetlen módon azt kell hinnie, hogy az élet jó, hogy súlyos igája nem nehéz, ellenben a halál – mindegy, hogy milyen vak ösztön révén sejti – félelmetes szörny; hogy az élet jó és szép, és végül, majd ha életereje gyöngül, nem ütik-verik, hajszolják beteg, összetört tagjait; hogy az öregség kedves, tiszteletre méltó és értékes kor, még ha addigra sovány gebévé rokkan is és valami házaló kordélya előtt zuhogó ütésekre botorkálva vonszolja magát tovább, és szédülve tántorog a kegyetlen robotban a lassú kimúlásig, a végső összeomlásig, amikor finom izomrostjai, rózsaszínű, ruganyos csontjai, nedvei és minden csoda, ami egész valóját valósággá tette, a tanyaudvarra, a bőrcserzőbe, az enyvgyárba és a csontliszt-értékesítő üzembe kerül. Utolsó percéig ki kell tartania ennek az igáslónak emellett az alacsonyabb rendű igazság mellett, amely nem más, mint maga az életigazság, a lét erőforrása. 
Az az igásló – mint minden más ló, minden más állat, beleértve az embert is – elvakult és eltompult az élettel szemben. Élni akar bármi áron. Az élet jó játék, annak ellenére, hogy fáj, és a végén mindig elveszti a játszmát. Ezt a fajta igazságot kell mindennek fölébe helyezni; nem a világegyetem, hanem az élők szempontjából, ha hajlandók elviselni a szenvedést addig, amíg elmúlnak. Ez a fajta igazság – bármily téves is – az egészséges, mezítelen igazság, a józan igazság, amiben hinnie kell az életnek, ha létezni akar. 
Az Összes állatok közül csak az embernek adatott meg a következetes gondolkodás átkozott joga és képessége. Az ember agya segítségével behatolhat az illúziók bódulata mögött létező jelenségek mélyébe és képet alkothat magának az életről, amely fensőségesen közömbös vele és álmaival szemben. Igen, behatolhat a ködök mögé, de nem jó neki, ha ezt megcselekszi. Ahhoz, hogy az ember éljen, s jól éljen, olyannak kell az életet elfogadnia, amilyen. Csak akkor jó valamelyest neki, ha az élettel szemben elvakult és eltompult. Ami jó, az igaz. Ezt a fajta igazságot, ha gyatrább igazság is, mégis minden embernek el kell ismernie; ez vezérelje, azzal a tántoríthatatlan meggyőződéssel együtt, hogy ez a végső igazság és a világegyetemben másféle életszemlélet meg nem állhat. Helyénvaló, hogy az emberek teljes értékűnek fogadják el az érzékek csalódásait, a hús csábítását, és a bölcs szentenciák ködén át kövessék a szenvedély hívását és fogadják el hazugságait. Nagyon is rendjén való, hogy ne lássák meg az árnyékot, sem a hiábavalóságot, és ne ijessze el őket kéjvágyuk és telhetetlenségük. 
Az emberek nagy része így is él. Számtalan ember látta már fölvillanni azt a másikfajta, igazibb igazságot – és visszarettent tőle. Nagyon sokan estek már keresztül ama bizonyos hosszúra nyúló betegségen, és életben maradtak azért, hogy beszélhessenek róla életük végéig. Életben maradtak. Helyes szemszögből nézik az életet, mert az élet olyan, mint ők maguk. Jól tették, amit tettek. 
És most fogan meg John Barleycorn átka, amellyel a gondolkozó, életvidám, élni vágyó embert sújtja. John Barleycorn elküldi álokoskodását, az igazság mögötti igazság ragyogó hírnökét – az élet ellenpólusát, amely oly kegyetlen és sivár, mint a világűr, oly merev és fagyos, mint az abszolút zérus, és megdermeszt megdönthetetlen következetességének és örök érvényű tényének fagyasztó leheletével. John Barleycorn nem hagyja álmodni az álmodót, élni az élőt. Elpusztítja a születést és a halált. Köddé változtatja a lét paradoxonát, amíg csak áldozata fel nem kiált, mint a „Borzalmas éjszaka városá”-ban18. „Életünk csalás, halálunk sötét örvény.” Ezen a ponton az ily borzalmas titkok ismerője már rálépett a halál ösvényére. 
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De térjünk vissza személyes tapasztalataimhoz, és a John Barleycorn álokoskodásának eredményéhez. A Hold Völgyében fekvő kedves ranchómon a sok alkoholtól átitatott agyamra rátelepedett a kozmikus világfájdalom, ez a régi emberi örökség. Hiába kérdezem magamtól, miért vagyok szomorú. Az éjszakák melegek. Otthonomban semminek nem érzem hiányát. Bőséges élelmiszerkészletem az étvágy minden szeszélyét kielégítheti. Az elképzelhető legnagyobb kényelem vesz körül. Semmim sem fáj. A jó öreg izomgép zökkenésmentesen működik. Sem agyam, sem testem nincs túlterhelve. Van földem, pénzem, erőm, a világ elismeréssel övez, elmondhatom, hogy minden tőlem telhető módon igyekszem jót tenni az emberekkel, van élettársam, akit szeretek, saját véremből sarjadt gyermekeim. Megtettem és megteszek mindent, ami a jó polgárnak kötelessége. Építettem házakat, sok házat, és megműveltem sok száz öl földet. És hát nem ültettem vagy százezer fát? Mindenütt, házam minden ablakából saját ültetésű fáimban gyönyörködhetem, büszkén, sudáran állnak és a nap felé nyújtják ágaikat. 
Napjaimat valóban kellemes helyeken töltöm. Millió ember közül száz sincsen, aki olyan szerencsés lenne, mint én. És a nagy szerencse mellett mégis szomorú vagyok. Szomorú, mert velem van John Barleycorn. Karját karomba fűzte, mert abban a korszakban születtem, amelyet a jövő nemzedék a józan civilizációt megelőző sötét korszaknak nevez majd. John Barleycorn hozzám szegődött, mert tapasztalatlan ifjúságom idején mindennap hozzáférhettem, hívott, csábított minden utcasarkon és minden utcában. Abban az álcivilizációban, amelyben születtem, a törvény megengedte, hogy az üzletekben mindenütt szabadon árusítsanak lélek- és testmérgező kotyvalékokat. Az élet rendjét úgy szervezték meg, hogy engem (és a hozzám hasonló milliókat) becsaltak, behúztak és behajtottak a méregboltokba! 
Kísérjenek el egyetlenegyben a miriádnyi szomorú hangulat közül, amelybe John Barleycorn dönti az embert. Kilovagolok gyönyörű ranchómra. Alattam csodaszép paripa. A levegő kábító. A hullámos dombsor vöröslik az őszi lángolásban. A Sonoma-hegy fölött a tenger ködfoszlányai úsznak. A délutáni nap lassan kihuny az alkonyodó égen. Körülöttem mindenből az élet boldogsága sugárzik. Tele vagyok álmokkal, titokzatossággal. Csupa napfény, dallam és csillogás a bensőm. Megelevenedem, újra élek. Mozgok, hatalmamban van a mozgás, mozgást parancsolok az élőlénynek, amelyet megülök. Lenyűgöz a lét nagyszerűsége. Tízezer felséges benyomás éled bennem. Király vagyok az érzékek birodalmában, és lábbal taposom a türelmes port... 
Mégis irigy tekintettel bámulok magam körül minden szépséget és csodát, és türelmetlenül szemlélem saját nyomorult egyéniségemet, amely nélkül oly sokáig megvolt a világ és meglesz majd ezután is. Eszembe jut, hány ember szíve tört össze és hánynak gerince roppant meg ezen a kemény földön, amely most az enyém. Mintha azt, ami örökre szabott, a múlandó magáénak vallhatná. Ezek az emberek elmúltak. Én is el fogok múlni. Ezek az emberek dolgoztak, fáradtak, ültettek, és munkától kimerülve, tagjaikat megpihentetve, fájó szemmel bámulták ugyanezeket a napfölkeltéket, az ősz pompáját és a hegy fölött úszó, tengerből kelt ködfoszlányokat. És eltűntek... Tudom, nemsokára egy szép napon eltűnök én is. 
Eltűnök? Máris tűnőfélben vagyok. Állkapcsomban fogorvos művészete helyettesíti azt, ami máris eltűnt belőlem. Soha többé nem lesz oly erős az öklöm, mint ifjúkoromban. A régi verekedések, birkózások alaposan tönkretették. Egy ütés valakinek a fejére, akinek már a nevét is elfelejtettem, végképp összeroncsolta. A „kecseszkecsken” egy-egy rosszul sikerült fogása tönkretette egyik-másik ujjamat is. Remek gyomrom, amely olyan volt, mint egy sovány futóbajnoké, már rég a múlté. Lábízületeim sem oly megbízhatóak, mint hajdanában, a vad, éjszakai-nappali munka és a dőzsölések idején. Elhasználtam, megerőltettem, elnyűttem őket. Soha többé nem lendülhetek könnyedén a magasba, hogy bízva abban a büszke fürgeségben, amely én magam vagyok, egyetlen kötél megszorításával úrrá legyek a roppant vihar tombolásán. Sohasem futhatok már szánkós kutyákkal versenyt a sarkvidéki utak végtelen mérföldjein. 
Egyszer csak észreveszem, hogy ebben a széteső testben, mely tulajdonképpen születésem óta haldoklik, csak egy csontvázat vonszolok, s az arcnak nevezett húsburkolat alatt orr nélküli halálfej rejtőzik. S nem borzadok el. A borzadozás egészséget jelent. A haláltól való félelem életet. De az álokoskodás átka, hogy az ember nem fél. Az álokoskodás világfájdalma arra ösztönöz, hogy vidáman belenevessünk a halál szemébe, és mosolyogjunk az élet csalóka játékán. 
Amint lovaglás közben körülnézek, mindenütt a természetes kiválasztás kegyetlenségét, végtelen rombolását látom. Az álkövetkeztetés arra kényszerít, hogy nyissam ki a régóta csukott könyvet, és a csodák és szépségek fejezetéből csupán hiábavalóságot, port olvassak ki. Körülöttem zúgás, zümmögés – felismerem a szúnyograjt, melynek élete oly rövidre szabott ebben a zavaros világban. 
Visszatérek a ranchóra. Alkonyodik. Előbújnak a vadászó állatok. Figyelem a tragédiát, amint élet élet ellen tör. Itt nincs erkölcs. Csupán az emberben. Az ember teremtette az erkölcsöt – életet segítő tettek törvényét –, ez is a silányabb igazságok fajtájából való. Ó, minderre már régen rájöttem, még hosszúra nyúló betegségem szomorú napjaiban. Akkoriban még ismertem a nagyobb igazságokat, és azóta szüntelenül erőlködöm, hogy elfeledjem őket. Mert el akartam feledni az igazságot, amelyet nem tudtam komolyan venni, éppen túl komoly volta miatt, csak szelíden eljátszadoztam vele, mint az elszunnyadó kutyák; nem akartam fölébreszteni az igazságot, nem bolygattam az igazságot. Igen bölcs voltam, cudarul bölcs ahhoz, semhogy megzavarjam. De most az álokoskodás akarva-akaratlanul sorra felébreszti valamennyit, mert az álkövetkeztetés bátor, nem ijed meg semmilyen rémlátástól. 
– Hadd ítéljenek el a tudósok – súgja az álokoskodás lovaglás közben –, mit törődsz ezzel? Jól tudod, hogy igazam van. Nem győzhetsz le. Azt mondják, a halál malmára hajtom a vizet? Mit törődsz vele? Igaz. Az élet hazudik, hogy élhessen. Az élet szüntelen hazugságfolyamat. Az élet őrült tánc a változások birodalmában, a jelenségek a dagály-apály árjában hullámzanak, a mozgó hold vonzerejéhez kapcsolva. A jelenségek kísértetek. Az élet a kísértetek hazája, ahol a jelenségek változnak, összeolvadnak, egyik a másikba folyik és mindabba, ami létezik és ami nincs, ami föllobban, elhalványul s eltűnik, hogy azután mint újabb jelenség újra és újra előbukkanjon, a többivel együtt. Te is ilyen jelenség vagy, számtalan elmúlt jelenség összetétele. Minden, amit egy ilyen jelenség megismerhet, puszta káprázat. Te ismered a vágy káprázatait. Ezek a káprázatok a jelenségek elképzelhetetlen, kiszámíthatatlan összességei, amelyek körülötted hemzsegnek és megteremtenek téged a múltból, majd újra megsemmisítenek, azután ismét elképzelhetetlen és kiszámíthatatlan jelenségek összességévé alakítanak téged, hogy benépesítsd a jövendő kísértetvilágot is. Az élet csupán jelenség és elmúlik. Te is jelenség vagy. A téged megelőző és énednek részét alkotó jelenségek közül reszketve emelkedsz ki a fejlődés mocsarából és reszketve múlsz el, beleveszve, beleolvadva a téged követő jelenségekbe. 
Természetesen, minderre nem lehet válaszolni, és miközben tovább lovagolok az esthomályban, gúnyosan mosolygok a Nagy Bálványon, amelyet Comte „világnak” nevezett. Emlékszem, mit mondott egy másik sötétenlátó: „Minden múlandó. Aki születik, annak meg is kell halnia, aki meghalt, örül, hogy nyughatik.” 
De amott a sötétből közeleg valaki, aki nem örül a nyugalomnak. Egyik munkásom, egy öreg bevándorolt olasz. Nagy alázatosan leveszi előttem a kalapját, mert én vagyok az ő életének ura. Táplálékot, oltalmat, életet jelentek számára. Egész életében dolgozott, mint valami állat, kevésbé kényelmesen élt, mint lovaim a vastagon szalmázott istállójukban. A munka nyomorékja. Csoszogva jár. Egyik válla alacsonyabb, mint a másik. Keze kérges karom, visszataszító, borzalmas. Mint jelenség a nyomor pompás példánya. Agya éppolyan tompa, mint amilyen csúnya a teste. 
–Olyan korlátolt, hogy nem tudja, hogy ő csupán jelenség – kuncogja felém az álokoskodás. – Érzékei megrészegítették. Az élet álmának rabszolgája. Agya tele irracionális megállapításokkal és babonákkal. Hisz a valóság határán túl elterülő más világban. Hallgatott a próféták rögeszméire, akik felröppentették előtte a paradicsom csodálatos szappanbuborékát. Kifejezhetetlen vonzalmat érez a magateremtette képtelenségek iránt. Homályosan látja önmagát, amint fantasztikus módon tántorog éjjel-nappal a világűrben. A kétség halvány árnyéka sem férhet ahhoz a meggyőződéséhez, hogy a világ őérette van, az ő osztályrésze az örök élet az anyagtalan, érzékfölötti világban, amit ő és a hozzá hasonlók építettek hasonlóságokból és csalódásokból. 
– De te, aki olvastál könyveket, aki megtisztelő bizalmam részese vagy, te tudod, hogy kicsoda: testvéred a porban, a világűr tréfája, a kémia játékszere, felöltözött állat, aki véletlenül befelé hajlítható két nagyujja révén emelkedett ki az üvöltő állatok sorából. Testvére a gorillának és a csimpánznak. Dühében ököllel veri mellét, ordít, reszket állati kegyetlenségében. Szörnyű ősi vágyak ágaskodnak tudatalatti énjéből, a legkülönbözőbb zagyva, homályos, mélyről feltörő ösztönökből tevődik össze. 
– Pedig arról álmodozik, hogy halhatatlan – vetem közbe félénken. – Mégis csodálatos, hogy egy ilyen ostoba különc felül az idő vállára és az örökkévalóságon lovagol. 
– Ugyan – hangzik a felelet. – Becsuknád-e a könyveket, és cserélnél-e ezzel a lénnyel, aki csak étvágy és gerjedelem, aki gyomrának és ágyékának bábja? 
– Aki ostoba, az boldog – folytatom. 
– Akkor a te boldogságeszményed kocsonyás szervezet, amely hullámtalan, langyos tengeren lebeg. Igaz?  
Ó, az áldozat nem vitázhat John Barleycornnal! 
– Egy lépéssel eltávolodtunk Buddha nirvánájától, az áldott megsemmisüléstől – fűzi hozzá az álokoskodás. – Ó, itthon is vagyunk. Vidulj fel, igyál. Mi, részegek, te meg én, ismerjük a tréfát, komédiázást. 
Könyvekkel bélelt dolgozószobámban, az emberi gondolatok mauzóleumában megiszom egy pohárral, azután még néhánnyal, és fölkeltem az alvó kutyákat agyam rejtekében. Föllármázom őket az előítélet és törvény falain keresztül, a babona és hit ravasz útvesztőinek távolságain át. 
– Igyál – biztat az álokoskodás. – A görögök azt vallották, hogy az istenek azért adták nekik a bort, hogy elfeledjék a lét nyomorúságát. Gondolj arra, amit Heine mond. 
Jól emlékszem a lánglelkű költőre: „Az utolsó lehelettel elmúlik minden: öröm, szerelem, bánat, makaróni, színház, hársfa, pöszméte, az emberi hatalom lehetőségei, pletyka, kutyaugatás és pezsgő.” 
– Világos logikád betegség – mondom az álokoskodásnak. – Hazudsz. 
– Mert túlságosan igazat mondok – vág vissza. 
– Sajnos, így van – hagyom helyben szomorúan. – Ilyen fonák az élet. 
– Nos, Liu Ling bölcsebb volt nálad – folytatja az álokoskodás. – Emlékszel rá? Bólintok. 
– Liu Ling nagy ivó volt, a részeg költők közül való. A Bambusz-liget hét bölcsének egyike Kínában élt sok száz esztendővel ezelőtt. 
– Liu Ling mondta – súgja az álokoskodás –, hogy a részeg ember szemében a világ minden ténye csupán olyan, mint a folyón úszó hínár. Nagyon helyes. Igyál még egy pohárral. Látszat és csalás hadd ússzon, mint hínár. 
Miközben töltögettem és iddogáltam a skót whiskyt, eszembe jutott egy másik kínai költő, Csuang Cu, aki Krisztus előtt négy évszázaddal leplezte le ezt a földi álomvilágot, mondván: „Honnan tudhatnám, hogy a halottak megbánták-e, hogy amíg éltek, annyira ragaszkodtak az élethez? Akik lakomákról álmodoznak, szomorúságra, panaszra ébrednek. Akik panaszról, szomorúságról álmodnak, fölébredve részt vesznek a hajszában. Amíg álmodnak, nem tudják, hogy álmodnak. Némelyek még meg is magyarázzák álmukat; és csak amikor fölébrednek, tudják, hogy álom volt csupán. Az együgyűek azt hiszik álmukban, hogy ébren vannak, és azzal hízelegnek önmaguknak, tudják, valóban hercegek-e vagy parasztok. Konfucius és te is csak álom vagy, és én, aki azt mondom, hogy álmok vagytok – én magam is csak álom vagyok. 
Egyszer én, Csuang Cu, azt álmodtam, hogy pillangó vagyok. Ide-oda röpködtem, minden akarásomban, célomban pillangó voltam. Csak mint pillangóról tudtam magamról, és nem volt tudomásom emberi mivoltomról. Hirtelen fölébredtem és ott feküdtem saját énemben. S most nem tudom, vajon ember voltam-e és pillangónak álmodtam magam, vagy pillangó vagyok és most álmodom magam embernek?” 
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– Gyere – mondja az álokoskodás –, feledd el ezeket a régi ázsiai álmodozókat. Tölts a pohárba, és nézzük a tegnapi álmodók írásait, akik a te forró dombjaidon álmodták álmukat. 
Elmerengtem a Tokajnak nevezett szőlőhegyen a Petaluma ranch területén. Hosszú, szomorú névsor, Manuel Micheltorenóval kezdődik, aki hajdan Mexikó „kormányzója, főparancsnoka és a kaliforniai tartomány felügyelője” volt, és tíz négyzetmérföldnyi rablott indiánföldet adott Don Mariano Guadalupe Vallejo ezredesnek a hazának tett szolgálataiért és a katonáinak tíz esztendőn át fizetett zsoldért. 
Ez a régi história egyike az emberi földéhség szörnyű harcainak; valójában nem más, mint a múlandóság elleni küzdelem előhírnöke. Adománylevelek, zálogjogi bizonylatok, foglalási végzések, eladási megbízások, adóügyi zálogolások. Mint valami legyőzhetetlen szörnyeteg, olyan ez a konok ország, amely lustán szunnyadozik az őszben – az indián nyárban – és túlélte mindazokat, akik földjét túrták. 
Ki volt az a furcsa nevű James King of William? A Hold Völgyének legöregebb telepese sem ismeri. Pedig csak hatvan esztendeje, hogy tizennyolcezer dollárt kölcsönzött Mariano Guadalupe Vallejónak bizonyos földzálog ellenében, amibe beletartozott a Tokajnak nevezett szőlőhegy is. Honnan jött Peter O'Connor, és hova tűnt, miután egy napig élő jelentéktelen nevét beírta az erdőségbe, amelyet szőlőheggyé varázsoltak? Megjelenik Csomortányi Lajos – különös csengésű idegen név. Több oldal hőse a sokat látott föld történetében. 
Régi amerikai családok következnek most; a nagy amerikai pusztán keresztüljönnek, öszvérháton a földszoroson át, vagy vihar korbácsolja őket a Horn-fok körül; elfeledett, kurta nevű emberek, akikkel együtt ezernyi indián nemzedék ment feledésbe – a Halleckek, Swettek, Taitek, Denmanek, Tracyk, Grimwoodok, Carltonok és a Templek. Ma már nincsenek ilyen nevek a Hold Völgyében. 
Gyors, vad iramban új nevek tűnnek fel, és épp olyan hirtelen el is tűnnek. De a föld megmarad másoknak, hogy azok is keresztülvágják magukat rajta. Hallottam említeni őket, de ismerni egyet sem ismertem közülük. Kohler és Frohling – ők építették terméskőből a nagy présházat a Tokajnak nevezett szőlőhegyen, azon a hegyoldalon, ahol a többi szőlőtulajdonos nem akart szőlőt termelni. Kohler és Frohling elvesztette földjét, az 1906-i földrengés romba döntötte a présházat, én most a romok helyén épült házban lakom. 
La Motte feltörte a földet, szőlőtőkét és gyümölcsfát ültetett, halastavat ásatott, házat építtetett méghozzá pompásat a maga idejében, de megcsalta a föld, és ő eltűnt. S egy nap felbukkan az én nevem. La Motte gyümölcsfái, szőlőtőkéi, büszke háza, remek halastava mellé bevéstem nevem vagy százezer eukaliptusszal. 
Cooper és Greenlaw. Az úgynevezett Hill-tanyán hagyták két halottjukat, a kis Lilit és Dávidot, egymás mellett pihennek ma is az alacsony kézi faragású kerítés mögött. Cooper, és Greenlaw annak idején kiirtott negyven holdnyi őserdőt. Én kanadai borsóval vetettem be az egész földet, és tavasszal fölszántjuk a bokrokat, hogy trágyázzuk a földet. 
Haska. A régi világ komor, legendás alakja. Elment a hegyeken túlra, és kiirtott hat holdnyi bozótot a völgyben, amely az ő nevét viseli. Megdolgozta a földet, kőfalat és lakóházat emelt és almafákat ültetett. Ma már nem látni a házat, csak sejteni lehet a kőfalak helyét. De én újrakezdtem a küzdelmet, angóra-kecskéket nevelek, azokra bízom, hogy rágják le a bozótot, amely ellepte Haska egykori irtását és megfojtotta almafáit. Én is túrom a földet rövid ideig tartó erőfeszítéssel, és én is ráírom nevem egy lapra, mielőtt elmúlok és e sorok megfakulnak. 
– Álmodozók és kísértetek – kuncog az álokoskodás. 
– De a küzdelem nem maradt teljesen hiábavaló – mondom. 
– Illúziókra alapították. Hazugság. 
– Életbevágó hazugság – vágok vissza. 
– Mi más az életbevágó hazugság, ha nem maga a hazugság? – fűzi tovább az álokoskodás kihívóan. – Gyere! Tölts a poharadba, és vizsgáljuk meg együtt azokat az életbevágó hazugságokat, amelyek megtöltik könyvespolcaidat. Kukkantsunk be egy kicsit James King of William újfajta bölcseletébe. 
– Egészséges ember – felelem. – Nem találta fel a bölcsek kövét, de néhány szilárd, megbízható alaptörvényt találhatunk rendszerében, amelyeket nyugodtan elfogadhatunk. 
– Racionalizmusát csupa szentimentális dologra fecséreli – vigyorog az álokoskodás. – Minden elgondolásának az a vége, hogy még inkább köti magát a halhatatlansághoz! A remény lombikjában tényeket változtat meg a dogma érdekében. A szellem legérettebb gyümölcseit torz szüleményekké gyúrja át. Az ész legmagasabb csúcsáról hirdeti, hogy nem kell gondolkozni, csak azt kell hinni, hogy minden jól van, és akkor valóban jól is lesz. A régi, ó de nagyon régi metafizikai keverék, akrobatamutatvány. Elokoskodja magát az észt is, a józan ész komolyságának tiszteletre méltó látszatával megszabadul a sötétenlátás következményeitől. 
– Te vagy ez a hústömeg? Vagy valami idegen sejthalmaz, amely most a te tulajdonod? Mi a tested? Gép. Az ingert hatássá változtató gép. Ingerre, hatásra emlékszünk. Ezekből adódik a gyakorlat. A gyakorlat öntudattá válik. Minden pillanatban az vagy, aminek éppen gondolod magad. Éned csupán alany és tárgy, jelzője a jelenségeknek, és ő maga a jelzett tárgy. A gondolkodó maga a gondolat, az ismerő az ismeret, a birtokos a birtok. 
– Jól tudod, az ember nem más, mint az öntudat folytonos változása, elmúló gondolatok áradata. Minden gondolat magában álló valami, miriád gondolat, miriád egyéniség, folytonos megvalósulás, ámde létezés nélkül; akaratfoszlány, szerteröppenő szellemek a szellemvilágban. De ezt az ember nem akarja tudomásul venni – önmagáról. Elutasítja az elmúlás gondolatát. Nem akar elmúlni. Újra akar élni, ha már meg kell halnia. 
– Összekever fénysugár-részeket, távoli ködöket, vízcsöppeket, érzéki ingereket, kiáramló iszapot és kozmikus részecskéket, az egészet összegabalyítja a dogma gyöngyeivel, a nő szerelmével, képzelt magasztossággal, a rémület sejtelmével – s mindezt nagyképű fennhéjázással cselekszi, halhatatlanságot kontárkodva össze az egészből magának, hogy meglepje az eget és elámítsa a végtelent. Nyüzsög a maga szemétdombján, és mint a sötétben eltévedt gyermek a koboldok között, az istenekhez kiált, hogy az ő testvérük – igaz, hogy egyelőre még a hús börtönében, de éppolyan szabad lesz, mint ők, az önzés szobrai, akiket csak a képzelet szült, csupán álmok, és nyomban eltűnnek, amint eltűnik maga az álmodó. 
– Ez nem új felfedezés, ezeket az életbevágó hazugságokat az emberek szajkózzák maguknak, suttogva, zümmögve, mint valami varázslatot a Sötétség hatalma ellen. A varázslók, a kuruzslók és ördögűzők a metafizika atyjai. A Sötétség és az Orrnélküli – e két óriás veszélyezteti a világosság és az élet útját. A metafizikusok nyernének, ha hazugságokkal meg lehetne oldani a nagy műveletet. Fölháborítja őket az egyház szigorú törvénye, hogy az ember és ők is úgy haljanak meg, mint az állat a mezőn. Hitük tervvé kerekedik, vallásuk csodaszerré, bölcseletük alapelvvé, és félig-meddig maguk is elhiszik, hogy elkerülik az Orrnélkülit és a Sötétséget. 
– Lidércfény, titokzatosság, lelki túlcsigázottság, szellemi orgiák, jajgatás az árnyak között, hátborzongató gnoszticizmus, szófátylak és szószövedékek, zagyva szubjektivizmus, bizonytalanság és fecsegés, ontológiai képzelődések, rémlátások – ezek töltik meg könyvespolcaidat. Nézz körül, lázadozva panaszkodik a szomorú kísértetcsapat a fájdalmasan őrült és szenvedélyes emberek ajkán: Schopenhauer, Strindberg, Nietzsche, Tolsztoj... 
– Gyere, üres a poharad! Töltsd meg és feledj! 
Engedelmeskedem, mert agyamban már nyüzsögnek az alkohol rágcsálói, és iszom könyvespolcaim szomorú gondolkozóira, miközben Richard Hoveyt idézem: 

Élj és mulass! Élet és szerelem
Úgy is örök feltételt szabnak rád ma,
Fogadd el hát, amit kínálnak, csöndesen.
Hisz tested egykor úgyis féreg rágja...

– Most megfoglak! – kiáltja az álokoskodás. 
– Nem – mondom, miközben majdnem megőrjítenek az alkohol nyüzsgő rágcsálói. – Tudom, ki vagy, nem félek tőled. A hedonizmus álarca alatt magad vagy az Orrnélküli, és utad a Sötétségbe vezet. A hedonizmusnak nincs értelme. Az is hazugság vagy legfeljebb a gyávák megalkuvása... 
– Mégis megfoglak! – szakít félbe az álokoskodás: 

Ha e nyomorult életet megunnád,
Végét vetheted – sötétség borul rád,
Ne félj, többé már álmod nem zavarják.

Kinevetem ezt a kihívást; tudom, hogy ő, a főimposztor, az álokoskodás sugalmazza fojtott hangon a halált. Ő maga leplezi le saját magát. Mégpedig saját ravasz mesterkedésével, életre keltve a régi illúziókat. Föléleszti és fölhangolja ifjúságom régi hangjait, és azt akarja elhitetni velem, hogy a lehetőségek és képességek birtokomban vannak, holott az élet és a könyvek megtanítottak rá, hogy nem léteznek! 
Felcsendül a vacsorához hívó gong hangja. Visszhangot ver üres poharam. Gúnyosan visszamosolyogva a ravasz álokoskodásra, kimegyek az asztalnál várakozó vendégeimhez, fontoskodva megbeszélem velük a folyóiratokat, a világ ostoba kis ügyeit, mindenféle furfanggal és fortéllyal magasra korbácsolom a vitát és kiaknázom az ellentmondás összes csalafinta lehetőségeit. És ha más ötletem támad – mi sem könnyebb és élvezetesebb, mint eljátszadozni a tiszteletre méltó, gyáva polgári fétisekkel, kinevetni őket, szép képeket gyártani a röpködő isten-szellemekről és a bölcsesség ostobaságairól, kicsapongásairól. 
A bohóc az igazi! A bohóc! Ha már valaki bölcselő, legyen Arisztofanész. Az asztalnál senkinek sem jut eszébe, hogy mámoros vagyok. Jókedvem van – ennyi az egész. Belefáradok a gondolkodás munkájába, az ebéd véget ér, megindul a tréfa, játék, sport, amit falusi jókedvvel űzünk. 
Miután véget ért az estebéd és jóéjszakát kívánunk egymásnak, visszatérek könyvvel bélelt dolgozószobámba, az ágyamba, saját énemhez és az álokoskodáshoz, mely kitartóan a sarkamban van. S amikor kábult álomba: dűlök, hallom az Ifjúság sírását, ahogy Harry Kemp hallotta: 

Még ifjú voltam, amikor egy hang zengett az éjben:
Most már a mulatságomnak és örömömnek vége;
Lábam alatt nincs már talaj, a célom elvesztettem.
A hajnal fölvirradt, s íme már nappal van megettem,
S a nap szálad és meg nem áll, csak leng, rohan remegve,
Sötét borulna a földre, ha hirtelen lemenne –
Pedig a fény gyorsan múlik, olyan, mint a rózsa,
Szivárvány jó helyébe, s a tájat színekbe vonja,
A szivárvány az égbe nyúlik, utána jő az alkony,
Ifjúság! – Miért is kell meghalnom?!

XXXVIII. FEJEZET 

A fentiek egyszerűen a lelkem sötétjében tett kalandozásaimat vázolják a kérlelhetetlen álokoskodás oldalán. Legjobb tehetségem szerint megkíséreltem fogalmat adni olvasóimnak arról, hogy milyen az ember titkos élete, ha John Barleycornnal osztja meg lelkét-testét. Az olvasónak arra kell gondolnia, hogy az a hangulat, amelyről egy negyedórán keresztül olvasott, csupán egyike John Barleycorn milliónyi arculatának, és hogy egy-egy ilyen hangulat hosszú órákig él, sőt napokig, hetekig, hónapokig is. 
Alkoholos emlékeim végük felé közelednek. Elmondhatom, mint minden erős, domború mellkasú ivó: meg nem érdemelt szerencsémnek köszönhetem, hogy még ma is élek e földön, jobban mondva mellkasomnak, vállamnak, szervezetemnek. Merem állítani, hogy nem sok tizenöt, tizenhét éves ifjú élte volna túl azt a mértéktelen ivást, amit én tizenöttől tizenhét esztendős koromig folytattam. Nem nagy százalék fogyasztotta volna el büntetlenül azt a töméntelen alkoholt, amit én. És még valami: íme, életben vagyok és elmondom történetemet. S hogy mindent túléltem, az nem az én érdemem, hanem annak tulajdonítható, hogy nem vagyok hajlamos az iszákosságra, és szokatlanul nagy az ellenállóképességem John Barleycornnal szemben. Átéltem és megfigyeltem, mint pusztulnak el a többiek, a kevésbé szerencsések, a hosszú, szomorú úton. 
Teljes és tökéletes jó szerencsémnek, jó sorsomnak, véletlennek – vagy nevezzük bárminek – köszönhetem, hogy nagyjából ép bőrrel jutottam keresztül John Barleycorn pergőtüzén. Nem rombolta le életem, pályám, életörömöm. Megtépázott igaz, de mint a legtöbbje, aki túléli a vesztett reményeket, legtöbbnyire csodával határos módon kerültem ki a küzdelemből, és most utólag borzadva bámulom az áldozatok sorát. 
S mint régi, véres csaták életben maradt hőse, aki elkiáltja magát: „Soha többé háborút!”, úgy kiáltok fel én is: „Ne kelljen küszködnie többé a méreggel az ifjúságnak!” A háború csak úgy szűnhet meg, ha beszüntetjük. A szeszfogyasztás is csak úgy szűnhet meg, ha beszüntetjük. Kína úgy vetett véget az ópiumszívásnak, hogy megszüntette az ópiumtermelést és behozatalt. Prédikálhattak volna az orvosok, papok, beszélhettek volna az ópium ellen akár ezer esztendőn át – változatlanul tovább folyik az ópiumszívás, amíg csak hozzáférhető. Ilyennek születtünk. Nagy eredménnyel harcoltunk az arzén és a sztrichnin, a tífusz és a tuberkulózis ellen, mely utóbbiak bacilusai ott fenyegették mindenfelől gyermekeinket. Bánjanak el ugyanígy John Barleycornnal. Állítsák meg. Ne hagyják, hogy mindenütt ott leselkedjék, törvényesen, szabadon, hogy tönkretehesse fiainkat. Nem alkoholistáknak írtam és nem az alkoholistákról, hanem az ifjúságunknak, akikben a kalandvágy még csupán ébredezik, akikben van tehetség, férfias erő, akik furcsán belekeverednek a mi barbár kultúránk útvesztőjébe, amely mérget nyújt feléjük minden utcasarkon. Az egészséges, normális, megszületett vagy születendő fiúknak írok. 
Főképpen ezért lovagoltam le a Hold Völgyébe, ez csengett fülemben, amikor a nők választójogára szavaztam. Arra, hogy szavazhassanak a nők is, mert tudom, hogy a feleségek és anyák leszavazzák John Barleycornt, kiűzik a világból, vissza a történelem lomtárába, a barbár korszakok letűnt vad szokásai mellé. Ha ez egyesek számára esetleg úgy hangzanék, mint egy kárvallott méltatlankodó kiáltása, gondoljanak arra, hogy én szomorúan letört emberré váltam, és nem szeretném, ha akár az én, akár más fia, lánya hasonlóképpen összetörnék. 
A nők az igazi fajfenntartók. A férfiak pazarlók, játékosok, kalandkedvelők, és végül is a nők mentik meg őket. A férfi első vegyi kísérlete az volt, hogy alkoholt állított elő, és a mostani nemzedék mindmáig folytatja az alkoholkészítést és az ivást. Nem volt nap, hogy a nő ne küzdött volna a szesz ellen, de sohasem állott módjában kellő súlyt adni küzdelmének. Amelyik pillanatban a nő megkapja a szavazati jogot, első gondja az lesz, hogy bezáratja vagy legalábbis megkísérli becsukatni a kocsmákat. Ezer férfinemzedék sem fog annyit elérni, hogy bezárják a kocsmákat. Épp így reméli a morfinizmus ellentábora, hogy a morfiumot törvény útján fogják kivonni a forgalomból. 
A nők tudják. Megszámlálhatatlan könnyel és sóhajjal fizettek azért, hogy a férfiak alkoholt fogyasztottak. S mert féltik a fajt, törvénybe fogják iktatni az alkohol korlátozását, a születendő fiuk kedvéért, és leányaikért, mert hiszen a fiúkhoz anyák, testvérek, feleségek tartoznak majd. 
Nem lesz nehéz. Csupán egy nemzedék részegeseit és megrögzött ivóit sújtja majd. Magam is egy vagyok közülük, és ünnepélyesen kijelentem – John Barleycornnal való tartós kapcsolatomra alapozva e kijelentésemet –, hogy nem fog túlságosan fájni, ha abbahagyjuk a szesz fogyasztását, feltéve, hogy senki sem iszik és nem is lehet italhoz jutni. Azonkívül a legtöbb ifjú természetes adottságaitól fogva annyira nem alkoholista, hogy ha sohasem jut italhoz, nem is hiányzik majd neki. Csak a történelem lapjai regélnek majd a kocsmákról, és úgy gondolnak majd a kocsmára, mint valami furcsa régi szokásra, amely lényegében egy színvonalon áll a bikaviadalokkal és a boszorkányégetéssel. 

XXXIX. FEJEZET 

Természetesen egyetlen személyes élmény elbeszélése sem lehet teljes, ha az elbeszélő befejezésül nem tér vissza a főszereplőhöz. De az én történetem nem egy megjavult iszákosról szól. Sohasem voltam iszákos, és nem kellett megjavulnom. 
Véletlenül nemrégiben száznegyvennyolc napos utat tettem meg egy nagy vitorláson a Horn-fok körül. Nem vittem magammal alkoholt, és noha a száznegyvennyolc nap bármelyikén kaphattam volna a kapitánytól italt, mégsem ittam! Nem ittam, mert nem kívántam. Senki sem ivott a fedélzeten. Nem vett körül az ivás légköre, és a szervezetemben nem lépett föl semmi fizikai alkoholszükséglet. Anyagcserém nem kívánt szeszt. 
Felvetődött bennem egy kérdés, egy világos, egyszerű kérdés: Ha ilyen könnyű ez, miért nem tartod be a szárazföldön? Gondosan latolgattam a kérdést, öt hónapon keresztül mérlegeltem, teljesen alkoholmentes állapotban. S a múlt tapasztalatai alapján bizonyos megállapításokra jutottam. 
Először is, meg vagyok győződve arról, hogy tízezer, százezer ember között sem akad egyetlen igazi iszákos sem. Az ivás, úgy gondolom, pusztán szellemi szokás. Ebben különbözik a dohánytól, kokaintól, morfiumtól vagy más hasonló kábítószertől. Az alkohol utáni vágy – egészen különös módon – szellemi eredetű. Szellemi gyakorlat kérdése. Társadalmi talajból nő ki. Egyetlen iszákos sem kezdi egyedül az ivást. Mindegyik társaságban kezdi. Ezer és ezer társadalmi szokás ösztönzi az ivást, ezeket már leírtam saját tapasztalataim alapján történetem első részében. Ezek a társadalmi szokások dús melegágyai a szeszfogyasztásnak. Az alkohol szerepe általában jelentéktelen ahhoz viszonyítva, hogy milyen fontos a társasági szellem, amelyben fogyasztják. Ritkán születik manapság olyan emberi lény, aki a társaságban való iddogálás hosszú gyakorlata nélkül is úgy erezné, hogy szervezete ellenállhatatlanul vonzódik az alkohol felé. Megengedem, hogy születnek ilyen ritka példányok, de én sohasem találkoztam egyetleneggyel sem. 
Hosszú, öthónapos utam alatt azt tapasztaltam, hogy összes testi szükségletemmel ellentétben a legparányibb kémiai alkoholszükségletet sem fedeztem fel. Rájöttem, hogy alkoholvágyam pusztán szellemi és társadalmi. Valahányszor ivásra gondoltam, az ivópajtások jutottak eszembe. Mint a sziámi ikrek. Mindig együtt jelennek meg.  
Amikor a fedélzeten olvastam vagy beszélgettem, a világ bármelyik általam ismert tájának említésére lelki szemeim előtt az ivás és az ivópajtások képe merült fel. Nagyszerű éjszakák és nappalok, ragyogó esetek és szabadság – ezek zsibongtak agyamban. Velence – áll előttem a nyomtatott lapon, és a járdára állított asztalokra emlékezem. Valaki azt mondja: Santiagói ütközet – mire én azt felelem: „Igen, jártam arrafelé, de a harcteret nem láttam, sem a Katlandombot, sem a Béke-fát. Ellenben a Vénusz-kávéházat most is látom, ott a Santiago téren, ahol sokáig elbeszélgettem egy forró éjszakán egy haldokló tüdővészessel, miközben nagyokat ittunk.” 
A londoni East End – mondja valaki, vagy olvasom valahol, és elsőnek a ragyogó vendéglők sora jelenik meg szemem előtt, és fülemben visszhangzik: „két keserűt”, „három scotchot”. Quartier Latin – és máris a diákvendéglőkben ülök, körülöttem mosolygó arcok, merész szellemek hideg, pompásan kevert abszintet szürcsölnek, miközben hangjuk szenvedélyesen emelkedik és harsog, s röviden elintézik az istent, művészetet, demokráciát és a lét egyéb egyszerű problémáit. 
A La Plata-folyón haladunk déli szélben, és azon töprengünk, vajon olyan lehetetlen dolog volna benézni Buenos Airesbe, „Amerika Párizsába”, és kellemes gyülekezőhelyek képe merül föl előttem, a felemelt poharak kedves látványa, vidám ének, kacagás és jókedvű beszéd. Amikor a Csendes-óceán északkeleti útvonalán jártunk, megpróbáltuk rábeszélni haldokló kapitányunkat, hogy vegyük utunkat Honolulu felé, és miközben beszéltem, láttam magam, amint cocktailt iszom a hűs lanai-n, és Waikikiben, ahova hömpölyögve tör be a dagály, vidáman pezseg poharunk csillogó tartalma. Valaki arról beszél, hogyan készítik el a vadkacsát a San Francisco-i hotelekben, és tüstént ott vagyok a fehér, terített asztal mellett régi barátok között, hosszúnyakú rajnai borospoharakkal a kezünkben.
És így gondolkodtam a problémámon. Nem is szabadna másképpen meglátogatnom ezeket a kedves helyeket, csak úgy, ahogy azelőtt: pohárral a kezemben! Ennek a mondatnak varázsereje van. Többet jelent a szótár minden szavánál. Olyan szellemi szokást jelképez, amelyhez egész életemben hű voltam. Most már része lett a testemet alkotó anyagoknak. Szeretem a tréfák buborékjait, a vidám kacagást, a férfiak mély hangját, amikor pohárral a kézben kizárják önmagukból a szürke világot és agyukat a gyorsan keringő vér bolondos tréfáival töltik meg. 
Elhatározom: alkalomadtán inni fogok. A könyvespolcaimon sorakozó könyvek, és a gondolkodóknak az én vérmérsékletemnek megfelelő gondolatai ellenére elhatározom – hidegen és szabadon –, hogy folytatni fogom úgy, ahogy eddig tettem, azt, amihez hozzászoktam. Inni fogok – de ó, sokkal ügyesebben! Mértékkel! Többé sohasem mérgezem meg magam a szesszel. – Soha többé nem keltem életre az álokoskodást. Megtanultam, hogyan kell tovább hagyni szenderegni. 
Az álokoskodást szépen elhantoltam a hosszú betegség mellé. Nem kínoz többé egyikük sem. Sok-sok esztendeje már, hogy a hosszú betegséget eltemettem, azóta csöndesen alszik. És éppoly csöndesen pihen ezentúl az álokoskodás is. 
S mégis azt mondom végeredményben: jobb szerettem volna, ha őseim száműzték volna John Barleycornt, mielőtt én a világra jöttem. Sajnálom, hogy John Barleycorn él és virul abban a társadalmi rendszerben, amelybe beleszülettem. Ha nem lenne itt, nem ismerkedtem volna meg vele soha. De most már túl régóta állok vele ismeretségben.


Vége 
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3James Abram Garfield (1831–1881). Szegény szülők gyermeke, mint napszámos kereste kenyerét. 18 éves korában kezdett tanulni, s rendkívüli szorgalommal rövid idő alatt tanári és ügyvédi oklevelet szerzett. 1880-ban az Egyesült Államok elnökévé választották. 
4Paul Belloni Du Chaillu (1835-1903). Neves Afrika-kutató. Ismertebb művei: „A gorillák országa”; „Az afrikai törpékről”. 
5Marie Louise de la Ramée (1839–1908) angol írónő írói álneve. Főleg szentimentális műveket írt. „Signa” című regénye mély hatást gyakorolt a gyermek Jack Londonra, mert hőse ugyancsak „törvénytelen” gyermek, akiből nagy művész fejlődött. 
6Washington Irving (1783–1859). Az amerikai elbeszélő próza első klasszikus művelője. Legjelentősebb műveinek egyike „The Alhambra”, útinapló spanyolországi tartózkodásának idejéből (1832). 
7Tobias Smollett (1721-1771). Skót származású író és orvos. Legismertebb „Peregrine Pickle kalandjai” című szatirikus regénye. 
8San Francisco egyik, mulatóiról, játéktermeiről és egyéb bűnbarlangjairól híres negyedének népszerű neve. Az 1906-i földrengés és tűzvész nagyrészt elpusztította. 
9Mexikói étel: kukoricalevélbe burkolt, paprikával fűszerezett csirkehús, olajba mártva főzik vagy párolják. 
10Edmund Spenser (1552–1599) klasszikus angol költő. 
11”Téli idill” – John Greenleaf Whittier (1807– 1892) amerikai poéta e költeményében gyermekkorára emlékezik. 
12Thomas Carlyle (1795–1881) filozófiai szatírája. A könyv címe azt jelenti magyarul: „Az újraszabott szabó”. Carlyle e művében bírálja a német nyelven megjelent „A ruházat filozófiájá”-t, amit egy öreg, bogaras professzor írt. 
13A század utolsó évtizedében az un. szórakoztató regény burjánzott el az Egyesült Államokban. Közép-nyugat „erkölcsössége” megbénította az igazi irodalmat, realizmust. Csak gazdag emberekről és a tiszteletre méltó középosztályról lehetett írni, mégpedig az élet derűs, kellemes oldalát ábrázolva, és, mindig jó végződéssel! Jack London forradalmasította ezt az élettelen, művirág-irodalmat. 1899. december 21-én írta alá szerződését bostoni kiadójával. Ekkor, a századfordulón, éppen az ő újító forradalmi írásművészetével, új korszak kezdődött az amerikai irodalom korhadt frontján. – Ford. 
14Képzeletbeli állat, amely Lewis Carroll angol költő egyik művében szerepel. A név az angol snake (kígyó) és shark (cápa) szavak összevonásából született. 
15 Hawaii veranda. 
16Édes, fehér kaliforniai bor. 
17Rendkívül fájdalmas bőrbaj. 
18Rudyard Kipling angol író elbeszélése. 
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