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Első gubanc

Hegyre fel!

„Goblin, hurcold fel s alá”

A lemenő nap vörösen izzó fénye már halványulni kezdett,
hogy átadja helyét az éjszaka sötét árnyainak, amikor két ván-
dor tűnt fel a színen. Sietősen – óránként hat mérföldes se-
bességgel – ereszkedtek lefelé a rögös hegyoldalon. A fiata-
labb egy őz kecsességével szökellt egyik szikláról a másikra,
míg idősebb társa, akinek öreg lába meg-megingott az arra-
felé többnyire turisták által viselt nehéz páncéling súlya alatt,
nagyokat fújtatva próbált vele lépést tartani.

Ahogy ilyenkor általában lenni szokott, a fiatalabb lovag
törte meg a csendet.

– Ezt nevezem sebességnek! – kiáltotta. – Fölfelé nem vol-
tunk ilyen gyorsak.
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– Jó kis tempó, valóban – ismerte el nagyot nyögve az idő-
sebb. – Fölfelé kaptatva csak három mérfölddel haladtunk.

– És a sík vidéken? – érdeklődött a fiatalabb, akinek az ef-
féle adatokhoz vajmi kevés érzéke volt, ezért inkább idősebb
társára hagyatkozott.

– Ott óránként négy mérföldet tettünk meg – felelte amaz
fáradtan. – Egy unciával sem többet – tette hozzá (az éleme-
dett korral erősödik a metaforák iránti vonzalom) – és egy
árva pennyvel sem kevesebbet.

– Délután három órakor indultunk el a fogadóból – jegyezte
meg tűnődve a fiatalabb. – Kötve hiszem, hogy visszaérünk
vacsoraidőre. Nem lepődnék meg, ha a gazda megtagadná
tőlünk az ételt.

– Nem fog megdicsérni bennünket, de rá is szolgálunk a
dorgálásra – szögezte le komolyan az öreg lovag.

– Még szép, hogy elismerjük! – felelte nevetve a fiatalabb. –
És szinte látom, mit mutat majd, amikor a vacsoránkat kérjük:
fügét. . .

– Megkapjuk majd a magunkét – sóhajtotta az öreg, aki
életében egyetlen viccet sem hallott, és kissé kényelmetlenül
érezte magát társa nyeglesége miatt. – Kilenc óra lesz, mire
visszaérünk a fogadóba – tette hozzá halkan. – Sok-sok mér-
földdel a lábunkban. . .

– Mennyivel? – kérdezte az örökké tudásra vágyó ifjú, de
az öreg csak hallgatott. Egy percig nézett maga elé tűnődve,
majd megkérdezte:

– Mikor értünk fel a csúcsra? Nem percre pontosan kér-
dem, elég, ha fél óra pontossággal megmondod – tette hozzá
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gyorsan, mert a fiatalember arcáról tiltakozást vélt kiolvasni.
– Ez minden, amit anyád fiától most meg akarok tudni. Ha
válaszolsz, én is elárulom neked, mekkora utat tettünk meg
három és kilenc óra között, de el ám, méghozzá hüvelykre
pontosan!

A fiatalember felnyögött; arcvonásai görcsösen összerán-
dultak, férfias homlokán mély ráncok kergették egymást.
Mindenki láthatta, micsoda gyötrelmek árán próbál kikeve-
redni a számtani örvényből, amelybe az öreg kérdése taszí-
totta.
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