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Nem mintha aznap délelőtt lett volna valami különösebb dolgom. Ültem az írógépem előtt, bámultam a befűzött papírt – üres volt –, és azon merengtem, hogy levelet kéne írni. Nem mintha más délelőttökön olyan nagyon sok dolgom lenne. De hát ez mind nem ok arra, hogy miért kellene vadászatra indulnom az agg Mrs. Penruddock gyöngysora után. Mi vagyok én – kopó?
Persze, Ellen Macintosh hívott fel, ami egészen más.
– Hogy vagy, gyönyörűm? – búgta. – Sok a dolgod?
– Igen is, nem is – feleltem. – Többnyire nem. Különben köszönöm kérdésedet, jól vagyok. Nos, miről van szó?
– Walter, te nem szeretsz. Egyébként is rád férne egy kis munka. Az a bajod, hogy felvet a pénz. Mrs. Penruddock gyöngysorát ellopták, és szeretném, ha megkeresnéd.
– Téves kapcsolás. A hölgy bizonyára a rendőrséget hívta – mondtam ridegen. – Ez Mr. Walter Gage lakása.
– Hát akkor legyen szíves közölni Mr. Gage-dzsel: Ellen Macintosh üzeni, hogy ha félórán belül nincs itt, rövidesen egy gyémántköves jegygyűrű érkezik a címére ajánlott csomagban.
– Sokra mennék vele – mondtam. – Az a vén tyúk száz évig is elél.
De közben Ellen lecsapta a kagylót, úgyhogy mit tehettem mást, kalapot a fejemre, ki a házból, be a Packardba és el. Szép-április végi délelőtt volt, már aki szereti az ilyesmit. Mrs. Penruddock széles, csöndes utcában lakott a Carondelet Parkban. A házon az elmúlt fél évszázad során valószínűleg semmit sem változtattak, de ez sem békített meg azzal a kilátással, hogy Ellen Macintosh a következő fél évszázadot is itt töltse, ha ugyan Mrs. Penruddock be nem mondja az unalmast, amikor is már nem lesz szüksége ápolónőre. Mr. Penruddock néhány éve boldogult meg, végrendelet nélkül, vagyoni helyzete éktelen zűrzavarban, s annyi nyugdíjas alkalmazott maradt utána, mint égen a csillag.
Csengettem, az ajtó ki is nyílt, bár nem valami hamar; egy szobalánykötényes, ősz kontyos kis vénség nyitotta ki. Úgy nézett rám, mintha sose látott volna, és most se akarna látni.
– Miss Ellen Macintosht keresem – mondtam. – Walter Gage vagyok.
Szipogott, szó nélkül sarkon fordult, én meg utána, be az áporodott házba, egészen az üvegezett verandáig, ami tele volt tömve fonott bútorokkal, és a szaga akár a piramisoké belülről. A molyrágta szobacica megint szipogott egyet, és eltűnt.
A következő percben nyílt az ajtó, és megjelent Ellen Macintosh. Meglehet, akad, akinek kifejezetten nem tetszenek a magas, szőke lányok, olyan arcbőrrel, mint az első primőr őszibarack, amit a fűszeres lelop a láda tetejéről. Én az ilyen embert mindenesetre sajnálom.
– Hát eljöttél, gyönyörűm! – kiáltott Ellen. – Te drága! Ülj le, hadd mondjam el az egészet.
Leültünk.
– Walter, Mrs. Penruddock gyöngysorát ellopták.
– Ezt már telefonon is közölted. A pulzusom egyelőre normális.
– Engedj meg nekem egy szakmai megjegyzést: abnormális. Állandóan. Sőt: szubnormális. Nos, a gyöngysor negyvenkilenc szem haj szálra egyforma rózsaszínű igazgyöngyből áll. Mr. Penruddock adta a feleségének az aranylakodalmukra. Mrs. Penruddock szinte sosem viseli. Karácsonykor vette fel, amikor két rettenetesen öreg barátnője volt itt vacsorán. Akkor Mrs. Penruddock épp elég jól volt, és fel tudott kelni. Hálaadásnapkor is vacsoravendégek voltak, Mr. Penruddock nyugalmazott alkalmazottai meg öreg barátai, akkor is felvette.
– Ki és mit? – kérdeztem. – Kissé szabatosabban, angyalom. No sebaj, azért nagyjából értem. Folytasd.
– Nos, kedves Walter – mondta kissé élesen Ellen –, a gyöngysort ellopták. Igen, tudom, most mondom harmadszor, csakhogy a dolog nem olyan egyszerű. A gyöngysor bőrtokban volt, a tok meg az öreg páncélszekrényében, ami rendszerint tárva-nyitva áll, de ha nem, akkor is puszta kézzel ki tudná nyitni egy belevaló férfi. Ma délelőtt valami iratot kerestem, és gondoltam, bekukkantok a gyöngyökhöz, csak úgy barátságból.
– Szívbot remélem, nem azért tartasz ki dicséretes hűséggel agg úrnőd mellett, hogy rád hagyja azt a nyakéket – mondtam mereven. – A gyöngy az ősz múmiák és a szőke tehenek ékessége, de ami a magas, karcsú...
– Fogd már be, gyönyörűm – vágott közbe Ellen. – A fene ácsingózik azután a gyöngysor után – kiváltképpen merthogy hamis.
Erre nyeltem egyet, és csúnyán néztem Ellenre. – Nos – mondtam azután mefisztói kacajjal –, hallottam egyet s mást a boldogult Penruddock papa sötét üzelmeiről, de hogy a feleségének hamis gyöngysort adjon. az aranylakodalmukra – hát ez egy kicsit erős.
– Jaj, ne tettesd magad még hülyébbnek, Walter! Akkor még dehogyis volt hamis. Csak éppen Mrs. Penruddock eladta az igazgyöngysort, és utánzatot csináltatott helyette. Egy régi barátja, Mr. Lansing Gallemore, a híres Gallemore ékszerészcég tulajdonosa igen diszkréten intézte az ügyet, mert persze az öreg hölgy retteg attól, hogy kitudódik a dolog. Ezért nem értesítettük a rendőrséget. Ugye, megkeresed azt a gyöngyöt, Walter, ugyeee? – turbékolta.
– És miért kellett az igazit eladni?
– Mert Mr. Penruddock hirtelen meghalt, és nem hagyott semmit a régi alkalmazottaira, akiket támogatott. Aztán jött a gazdasági válság, és jóformán az egész pénz elúszott. Alig maradt annyi, amennyi a háztartáshoz kellett, meg a személyzet fizetésére, és azok mind olyan régóta vannak Mrs. Penruddocknál, hogy inkább éhen hal, semhogy elbocsássa őket.
– Az más – mondtam. – Le a kalapot az agg delnő előtt. De hát hogy a patvarba keressem én meg azt a gyöngysort – és minek, ha egyszer úgyis hamis?!
– Tudnod kell, hogy a gyöngysor – mármint az utánzat – kétszáz dollárba került. Csehszlovákiában csináltatták, hónapokba beletelt, és lehet, hogy még egyszer meg sem tudják csinálni. És az öregasszony halálra van rémülve, hogy valaki rájön, hogy a gyöngy hamis, vagy hogy a tolvaj majd zsarolni fogja, ha rájön. Ugyanis, gyönyörűm, én tudom, kilopta el.
– He? – kérdeztem én. Ritkán élek ezzel a kifejezéssel, mert úgy vélem, nem való úriember szótárába.
– A sofőr, aki pár hónapig itt volt. Rémes egy vadállat, Henry Eichelberger a neve. Tegnapelőtt minden ok nélkül fogta magát és távozott. Pedig Mrs. Penruddockot soha senki nem hagyja ott. A régi sofőrje nagyon öreg volt, és meghalt. De Henry Eichelberger szó nélkül távozott, és biztos vagyok benne, hogy ő lopta el a gyöngysort. Egyszer meg akart csókolni, Walter.
– Valóban? – mondtam egészen más hangon. – Tehát meg akart csókolni? Igen? Hol találom azt a mázsás barmot, drágám? Van valami tipped? Alig hinném, hogy itt ólálkodik a sarkon, hogy könnyebben beverhessem a pofáját.
Ellen lebocsátotta hosszú, selymes szempilláit – ilyenkor úgy érzem magam, mint a vizes mosogatórongy.
– Nem lépett meg. Nyilván tudta, hogy a gyöngy hamis, és hogy bátran zsarolhatja az öreg hölgyet. Felhívtam az irodát, amelyik ide közvetítette; már jelentkezett náluk új állásért. De azt mondták, nem adhatják ki a címét.
 – Más nem vihette el a gyöngysort? Teszem azt, egy betörő?
– Más egyszerűen nincs. A személyzet gyanún felül áll, a házat este légmentesen lezárják, és betörésnek semmi nyoma. Különben is Henry Eichelberger tudta, hol tartjuk a gyöngysort, mert látta, mikor legutóbb eltettem-akkor viselte utoljára az öreg hölgy, amikor meghívta vacsorára a legkedvesebb barátnőit, Mr. Penruddock halálának évfordulóján.
– Tyű, micsoda vad tivornya lehetett – mondtam én. – Na jó. Bemegyek az állásközvetítőbe, és kiszedem belőlük a címet. Hol van?
– Ada Twomey állásközvetítő irodája, a keleti Második úti kétszázas tömbjében. Kellemetlen környék.
– Feleannyira sem olyan kellemetlen, mint az én környékem lesz Mr. Henry Eichelbergernek. Szóval meg akart csókolni?
– A gyöngysor, Walter... – turbékolta Ellen – az most a lényeg. Szívből remélem, nem jött még rá, hogy hamis, és nem dobta a tengerbe.
– Ha igen, majd leküldöm érte.
– Százkilencven magas, és erős, mint a bivaly – közölte szendén Ellen. – De persze korántsem olyan jóképű, mint te.
– A kedvenc méretem. Élvezet lesz. Isten áldjon, drága.
Elkapta a kabátom ujját. – Egy pillanat, Walter. Egy kis verekedés – rendben van. Férfias. De ne keveredj olyasmibe, ami a rendőrségnek szemet szúr. Tudom, hogy nagy vagy, erős vagy, és jobbszélsőt játszottál a főiskolán, de azért nem árt, ha figyelmeztetlek: van egy gyenge pontod. Megígéred, hogy nem iszol whiskyt?
– Én Mr. Eichelberger vérére szomjazom!
 Ada Twomey állásközvetítő irodája a keleti Második úton pontosan olyan volt, amilyennek a név és a környék alapján képzeltem. A váróhelyiség illata, ahol kénytelen voltam rövid időre helyet foglalni, nem volt kellemesnek mondható. Az irodában egy elszánt arcú, középkorú nő elnökölt, aki közölte velem, hogy Henry Eichelberger szerepel a nyilvántartásukban mint sofőr; értesítheti, hogy keressen fel engem, ha igényt tartok a szolgálataira, vagy behívhatja az irodába, megbeszélésre. Amikor azonban az asztalra helyeztem egy tízdollárost, és finoman érzékeltettem, hogy ez csupán további jóindulatom záloga, függetlenül az iroda szolgáltatásainak rendes honoráriumától, az elszánt hölgy megenyhült, és közölte Mr. Eichelberger címét: a Santa Monica körúton lakik, a Sherman kerületben.
Haladéktalanul kimentem, mert tartottam attól, hogy Henry Eichelberger netán betelefonál, és közlik vele, hogy keresem. A cím egy kétes küllemű szállodát takart, amely közel volt a távolsági buszjárathoz, és egy kínai mosoda volt a tőszomszédja. A szálloda az emeleten volt, a lépcsőt – imitt-amott – jobb napokat látott gumiszőnyeg borította, amelyet – hellyel-közzel – fényük vesztett, csorba rézrudak tartottak kordában. Körülbelül félúton felfele elapadt a kínai mosoda szaga, s a helyét petróleum-, szivarvég-, áporodott hálószoba- és ócska zsírpapírszag foglalta el. A lépcsőfordulóban egy polcon hevert a lakók könyve. Az utolsó bejegyzés háromhetes volt, és nem tudott írni, aki írta. Ebből arra következtettem, hogy a hoteligazgatóság nem finnyás.
A könyv fölött csengő volt meg egy IGAZGATÓ feliratú cédula. Megnyomtam a csengőt, és vártam. Egyszer csak kinyílt a folyosó végén egy ajtó, és kényelmes csoszogás neszét hallottam. Egy koszlott papucsba és megnevezhetetlen színű nadrágba bújt férfiú bukkant elő; a fent említett nadrág két  felső gombja nyitva, hogy korlátlan szabadságot engedjen gazdája túlméretezett hasának. Öltözékét vörös nadrágtartó egészítette ki, valamint izzadságfoltos ing, no és az arcára is ráfért volna a mosás-vasalás.
– Telt ház, pajti – közölte gúnyos vigyorral.
– Nem szobát keresek – közöltem –, hanem egy bizonyos Eichelbergert, aki értesülésem szerint itt lakik, aki azonban, mint megállapítottam, nem szerepel az önök nyilvántartásában. Ami pedig, mint bizonyára ön előtt is ismeretes, törvénysértés.
– Okos fiú maga, pajtikám – ült ki újból a gúnyos vigyor a pasas képére. – A folyosó végén. Kettőtizennyolc. – Odabökött sültkrumpli színű és -méretű hüvelykujjával.
– Volna szíves odavezetni? – kérdeztem.
– Na nézzék a főgrófot – mondta a pasas, és a hasa megrázkódott. Apró szeme eltűnt a sárga zsírrétegben. – Oké, pajtikám. Mehetünk.
A folyosó homályos mélységébe bocsátkozva végül egy barna ajtó elé értünk, amelynek a kukucskáló ablakát bedeszkázták. A kövér pasas kövér mancsával megdöngette az ajtót. Mintha mi sem történt volna.
– Házon kívül – közölte.
– Volna olyan szíves kinyitni az ajtót? – kérdeztem.
– Mit gondol, pajtikám, mi maga? Kisisten?
– Szeretném odabent megvárni Eichelbergert.
– Odabent ám a kutya seggibe – közölte gonoszul a kövér. Ez ingerelt. Jókora pasas volt, vagy száznyolcvanöt magas, csak egy kicsit sok sörre hitelesítették. Jobbra-balra végigpillantottam a sötét folyosón. Síri csönd és pusztaság. Gyomron vágtam a kövér pasast.
Összebicsaklott, leült, böffentett, és a jobb térdkalácsával jól állon rúgta magát. Köhögött, könny szökött a szemébe.
– Az áldóját, pajtikám – nyögte. – Húsz év fórban van. Nem igaság.
 – Nyissa ki az ajtót – szóltam hűvösen. – Nem érek rá vitatkozni.
– Egy dolcsi – mondta, és az inge szélébe törölte a szemét. – Két dolcsi, és sose láttam magát.
Elővettem két dollárt, és felsegítettem a pasast. Zsebre gyűrte a pénzt, és előhúzott egy közönséges ajtókulcsot; öt centért árulják a sarki boltban.
– Öregem, svungja az van – mondta. – Hol tanulta? Legtöbb melák hapsi kétbalkezes. – Kinyitotta az ajtót.
– Ha netán zajt hall később – mondtam –, ne vegye tudomásul. Az esetleges kárt természetesen megtérítem.
Bólintott, én meg bementem a szobába. Bezárta mögöttem az ajtót, aztán elhaltak a léptei. Csönd volt.
Kicsi volta szoba, koszos és ócska. Volt benne egy festett fiókos szekrény, fölötte apró tükör; egy egyenes hátú szék, egy rozoga hintaszék, ütött-kopott, keskeny vaságy, rajta agyonfoltozott takaró. A szimpla ablakon a függöny csupa légyköpés, a vászonrolónak nem volt húzója. A sarokban mosdótál, mellette két papírvékony törülköző. Persze, se fürdőszoba, se szekrény. Az utóbbit egy polc meg egy elébe lógatott kétes színű rongydarab pótolta. Emögött egy szürke utcai öltönyt leltem; legnagyobb konfekciószám (körülbelül megfelelne az én méretemnek, ha konfekcióruhát hordanék). A padlón egy pár fekete bakancs, legalább negyvenhatos. Találtam továbbá egy olcsó vulkánfiber koffert, amit természetesen kikutattam, mivel nem volt bezárva.
Kikutattam a fiókos szekrényt is, és legnagyobb meglepetésemre minden nagyon tiszta, rendes, ápolt volt benne. Csak éppen nem volt benne sok. A legkevésbé gyöngyök. Kikutattam a szoba valamennyi lehető és lehetetlen zugát, de semmi érdekeset nem találtam.
Leültem az ágy szélére, rágyújtottam, és vártam. Most már tudtam, hogy Henry Eichelberger vagy nagy marha, vagy ártatlan. A szoba, a leplezetlen nyom, amit maga után hagyott, nem utalt sötét ügyekkel – mondjuk, gyöngylopással – foglalkozó személyre.
Négy cigarettát elszívtam – máskor egész nap nem szívok ennyit –, amikor végre léptek közeledtek. Könnyű, gyors, de egyáltalán nem lopakodó léptek. Kulcsot dugtak a zárba, megfordították, az ajtó kinyílt.
Egy férfi lépett be, és rám bámult.
Százkilencven centi magas vagyok, a súlyom közel egy mázsa. Ez a férfi magas volt, de könnyebbnek látszott. Sötétkék öltönyt viselt, olyat, amit jobb szó híján tisztesnek mondanak. Nagyon sűrű, gyapjas, szőke haja volt, olyan nyaka, mint a mesebeli kiképző őrmesteré, nagyon széles válla, óriási marka, és sok vihart látott ábrázata. Mindjárt láttam, hogy ezzel az emberrel nem lehet kukoricázni, de nem ijedtem meg. Vagyok én is olyan nagy meg erős, afelől meg nem volt kétségem, hogy intelligenciában testhosszal verem.
Teljes nyugalommal felkeltem az ágyról, és azt mondtam:
– Egy bizonyos Eichelbergert keresek.
– Hogy kerültél ide, pajtikám? – Vidám volt a hangja, meglehetősen reszelős, de nem kellemeden
– A magyarázattal ráérünk – közöltem ridegen. – Egy bizonyos Eichelbergert keresek. Ön az?
– Höhö – mondta ő. – Nagyon vicces. Szétmegyek a röhögéstől. – Beljebb lépett a szobába, én ugyanannyit léptem feléje.
– Walter Gage vagyok – mondtam. – Ön Eichelberger? – Adj egy húszast, megmondom – mondta erre ő. Mintha meg sem hallottam volna. – Miss Ellen Macintosh a menyasszonyom – közöltem vele ridegen. – Értesülésem szerint ön megpróbálta megcsókolni.
Még egyet lépett felém, én meg egyet őfeléje. – Mi az hogy megpróbáltam? – kérdezte, és rondán röhögött.
Elhelyeztem egy kemény jobbkezest az állán. Nem volt rossz ütés szerintem, de ő meg se rezzent. Erre ballal kétszer  alaposan odaszúrtam a nyakára, és kapott még egy jobbkezest a húsos orra tövébe. Felhorkant, és gyomorszájon vágott.
Összecsukódtam, két kézzel belekapaszkodtam a szobába, és megpördítettem. Amikor már szépen pörgött, jól meglódítottam, mire a padló beverte magát a fejembe. Ezáltal átmenetileg elveszítettem az egyensúlyomat, és amíg azon tűnődtem, hogyan szerezhetném vissza, egy vizes törülköző kezdte csapkodni az arcomat. Erre kinyitottam a szemem. Henry Eichelberger arca ott volt az orrom előtt, és mintha aggodalom tükröződött volna rajta.
– Pajtikám – mondta a hangja –, a gyomrod olyan gyengus, mint a harmat.
– Brandyt! – hörögtem. – Mi történt?
– Megbotlottál a szőnyegben, öcsikém. Tényleg ihatnál?
– Brandyt! – hörögtem megint, és lehunytam a szemem.
Ajtó nyílt, ajtó csukódott. Mozdulatlanul feküdtem, és igyekeztem nem hányni. Lassan telt az idő, húzódott, mint a szürke fátyol. Aztán kinyílt az ajtó, becsukódott megint, s a következő pillanatban valami keményet nyomtak az ajkamhoz. Kinyitottam a számat, és a folyadék lecsorgott a torkomon. Köhögtem, de a tüzes víz szétáradt az ereimben, és tüstént erőre kaptam. Felültem.
– Köszönöm, Henry – mondtam. – Megengeded, hogy Henrynek szólítsalak?
– Nem kerül pénzbe, öcsikém.
Talpra vergődtem, és elébe álltam. Kíváncsian bámult rám. – Nem látszik rajtad semmi – mondta. – Mér nem szóltál, ha beteg vagy?
– Az ördög vinne, Eichelberger! – mondtam, és teljes erőmből állon vágtam. Megrázta a fejét, és unottan nézett. Még három horgot helyeztem el az állán, de ő csak rázta a fejét.
– Komolyan gondolod, öcsikém? – hördült fel azután; megfogta az ágyat, és hozzám vágta.
 Lebuktam az ágy sarka elől, de úgy látszik, egy kicsit túl gyorsan mozogtam, elvesztettem az egyensúlyomat, és mintegy tíz centiméter mélyen belefúrtam a fejemet a szegélylécbe az ablak alatt.
Már megint a vizes törülköző csapkodta az arcomat. Kinyitottam a szemem.
– Ide figyelj, öcskös. Kicsi vagy te még ehhez. Keress magadnak más játékot.
– Brandyt – hörögtem.
– Jó lesz neked a rozspálinka is. – Megint az ajkamhoz nyomta a poharat, és én mohón ittam. Aztán megint feltápászkodtam.
Legnagyobb meglepetésemre az ágy ott állt a helyén. Ráültem, Henry Eichelberger mellém telepedett és megveregette a vállamat.
– Egész jól kijövünk mi egymással – mondta. – Sose nyúltam a csajodhoz. Nem mintha nem lett volna hozzá gusztusom. Na mesélj, mi bánt még?
Töltött magának egy fél vizespohárnyit a félliteres whiskysüvegből, amit az imént hozott. Elgondolkodva nyelte az italt.
– Van még valami – mondtam.
– Köpd ki, öcsi. De nyugiban vagyunk, igen? Vonakodva beleegyeztem. – Miért hagytad ott Mrs. Penruddockot? – kérdeztem.
Csak nézett rám a bozontos szemöldöke alól. Aztán az üvegre nézett, a kezében. – Őszintén, én jóképű gyerek vagyok? – kérdezte.
– Hát, Henry...
– Ne pedálozzunk – vicsorított.
– Nem, Henry, feltűnően jóképűnek nem mernélek mondani. De kétségkívül férfias alkat vagy.
Kitöltött még egy fél pohár whiskyt, és felém nyújtotta. – Te jössz. – mondta. Józan ítélőképességem csökkent birtokában felhajtottam. Amikor abbahagytam a fuldoklást, Henry elvette tőlem a poharat, és újra töltött. Rosszkedvűen ivott. Az üvegben alig maradt valami.
– Tegyük fel, beleesel egy baromi jó csajba. Egy ilyen pofával, mint az enyém. Egy magamfajta prosztó. Aki istállóban nevelkedett, nem iskolában. Egy rossz hordár. Egy hapsi, aki fél kézzel kinyírja még a gőzmozdonyt is, de persze neki is bepancsoltak egyet-kettőt az állkapcájára. Aztán becsöppenek ebbe a melóba, és itt ez a halálos szőke baba, és én tudom, hogy nekem itt nem nő fű. Te mit csináltál volna a helyembe, pajtikám? Mert én szépen leléceltem.
– Henry, hadd szorítsam meg a kezedet – mondtam erre én.
Oda se figyelt, úgy fogott kezet. – Leléceltem, le én – mondta. – Mi mást tehettem? – Felemelte az üveget, a fény felé tartotta, úgy sandított rá. – Öcsi, nagy hiba volt, hogy ezt hozattad velem. Ha én egyszer elkezdek piálni, nem szállok ki egyhamar. Van lóvéd?
– Magától értetődik – mondtam én. – Ha whiskyt óhajtasz, Henry, csak egy szavadba kerül. Igen csinos lakásom van Hollywoodban, a Franklin Avenue-n, s noha természetesen minden tiszteletem szerény, de minden bizonnyal időszaki hajlékodé, azt javaslom, helyezzük át tevékenységünk színterét lakomba, amely jóval tágasabb, és az ember jobban kinyújtózhat. – És könnyedén meglengettem a karomat.
– Öcsi, te siker vagy – állapította meg Henry, és apró zöld szemében bámulat tükröződött.
– Nem vagyok még mámoros, Henry, noha valóban érzem már némiképp a whisky hatását, s ez felettébb kellemes érzés. Elnézésedet kell kérnem a beszédmodoromért, amely lényemhez tartozik, csakúgy, mint hozzád a kurta és célratörő stílus. Ám mielőtt a távozás mezejére lépnénk, hadd említsek meg még egy jelentéktelen apróságot. Teljhatalmú megbízatást élvezek Mrs. Penruddock gyöngysorának visszaszerzésére. Értesülésem szerint bizonyos valószínűséggel feltételezhető, hogy te tulajdonítottad el.
– Könnyelmű vagy, öcsi... – mondta halkan Henry.
– Ez üzleti ügy, Henry, és ilyenkor legjobb nevén nevezni a gyereket. A gyöngysor hamis, úgyhogy könnyen megállapodhatunk. Nem viseltetem irántad rosszindulattal, Henry, s e pillanatban leköteleztél a whiskyvel, de az üzlet az üzlet. Elfogadsz ötven dollárt a gyöngysorért, és elfelejtjük az egészet?
Henry kurtán és kedvetlenül felnevetett, de a hangja nem volt ellenséges. – Szóval én csaptam meg a kavicsokat, és itt ülök, míg be nem állít egy sereg zsaru?
– A rendőrséget nem értesítették, Henry, és te talán nem tudtad, hogy a gyöngysor hamis. Az üveget, ha lennél szíves.
Kitöltötte majdnem az egész maradék whiskyt, s én igen jókedvűen felhajtottam. A poharat a tükörbe vágtam, de sajnálatos módon elvétettem. Az olcsó, vastag üvegpohár a padlóra esett és nem tört össze. Henry Eichelberger kedélyesen hahotázott.
– Mit nevetsz, Henry?
– Ha elgondolom, mekkorát néz majd azaz ürge, ha rájön, hogy pofára esett a kavicsokkal!
– Úgy érted, hogy nem te tulajdonítottad el a gyöngysort, Henry?
Megint nevetett, de kissé borúsan. – Hát. Márminthogy nem én. Megérdemelnél egy balegyenest, de minek? Mindenki becsavarodhat. Nem, öcsikém, nem én csaptam meg a gyöngyöt. Gondolod, itt ülnék akkor egy ócska kéglibe, és várnám a zsernyákokat, hogy mikor pofozzák ki belőlem?
Megint a kezéért nyúltam, és megráztam.
– Csak ennyire voltam kíváncsi – mondtam boldogan. – Immár megleltem lelkem békességét. Most pedig átvonulunk lakomba, és meghányjuk-vetjük, mimódon szerezhetnők vissza azt a bizonyos gyöngysort. Ha mi ketten összefogunk, mi sem állhat az utunkba. Igaz, Henry?
– Át akarsz verni, pajtikám?
Felálltam, és teltettem a kalapomat. Igaz, fordítva. – Nem, Henry, én tisztességes ajánlatot teszek neked. Úgy tudom, állást keresel – nos, nálam megkaphatod. Whisky minden. mennyiségben. Gyerünk. Vagy olyan állapotban, hogy vezess?
– Hát piáltam én? – kérdezte csodálkozva Henry.
Kimentünk a szobából, végig a sötét folyosón. Egy homályos zugból előbukkant a kövérgondnok, elénk plántálta magát, a hasát nyomogatta, és apró, kapzsi szemével reményteli pillantást vetett rám. – Minden oké? – érdeklődött, és egy feketére pácolódott fogpiszkálót rágott.
– Adj neki egy buznyákot – mondta Henry. – Mi célból, Henry?
– Csak adjál.
Elővontam zsebemből egy egydollárost, és odaadtam a kövérnek.
– Kösz, haverom – mondta Henry. Odabökött egyet a kövér ádámcsutkájára, aztán ügyesen kihalászta az egydollárost az ujjai közül. – Kvittek vagyunk a piáért – tette hozzá. – Utálok tarhálni.
Kart karba öltve mentünk le a lépcsőn, miközben a kövér hasztalan próbálta kiköhögni a fogpiszkálót.
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Aznap délután öt órakor felserkentem, és saját ágyamon találtam magam, a Chateau Moraine-ben, a Franklin Avenue-n, nem messze az Ivar Streettől, Hollywoodban. Elfordítottam a fejemet – sajgott –, és megpillantottam Henry Eichelbergert: mellettem feküdt, atlétatrikóban és nadrágban. Ekkor vettem észre, hogy azén öltözékem is hiányos. Az éjjeliszekrényen majdnem teli üveg Óvirginiai whisky állt, családi méret, a padlón ugyane nemes nedű hasonló űrtartalmú flaskája hevert, üresen. A padión szerteszórva ruhadarabok; egy cigaretta lyukat égetett egyik karszékem brokáthuzatába.
Óvatosan végigtapogattam magam. A gyomrom kemény volt és fájt, az állam mintha féloldalt kissé duzzadt volna. Egyéb külsérelmi nyomot nem észleltem. Amikor felkeltem, halántékomba heves fájdalom nyilallt, de nem vettem róla tudomást, szilárd léptekkel az asztalon álló üveghez tartottam, és ajkaimhoz emeltem. Jót húztam a tüzes italból, s egyszeriben sokkal jobban éreztem magam. Szívélyes, derűs kedv töltött el, kész voltam bármilyen kalandra. Visszamentem az ágyhoz, és keményen megráztam Henryt.
– Ébredj, Henry – szólítottam. – Közeleg az alkonyi óra. Ember, állat nyugovóra. Leszáll a föld fölé az est, elpihen a lélek, elpihen a test.
Mint afféle tettek embere, Henry Eichelberger ökölbe szorított kézzel ébredt. – Ez meg micsoda albérleti duma? – horkant rám. – Ja úgy. Helló, Walter. Hogy vagy, öcsi?
– Istenien. Hát te? Kipihented fáradalmaidat?
– Hajaj. – Meztelen lábát lerakta a padlóra, beletúrt göndör szőke hajába. – Ment minden istenesen, míg ki nem nyiffantál. Hát gondoltam, beverem a szundit. Sose piálok magamba. Minden oké, öcsi?
– Igen, Henry, valóban kitűnően érzem magam. Nos, vár ránk a munka.
– Klassz. – Odalépett a whiskysüveghez, és derekasan megszívta. Tenyerével megdörzsölte gyomrát. Zöld szeme békésen csillogott. – Beteg ember vagyok én, öcsi, kell ez a kis kanalas orvosság. – Letette az üveget az asztalra, és szemügyre vette a lakosztályomat. – Azannya – mondta aztán. – Úgy nekiestünk a piának, hogy körül se kuksiztam. Jó kis kéglid van, öcsi. Odanézzenek – fehér írógép, fehér telefon! Mi van, kisapám, most bérmáltak?
 – Ó, csak afféle bohó szeszély, Henry – legyintettem könnyedén.
Henry odaballagott az írógéphez, aztán a telefonhoz, szemügyre vette, jól megnézte az ezüstberakásos, monogramos íróasztalkészletet is.
– Jó kis szerelés – állapította meg, és zöld szemével rám hunyorított.
– Nem panaszkodhatom, Henry – mondtam szerényen. – Na, öcsi, most mi az ábra? Van valami tipped, vagy piálunk tovább?
– Ahogy mondod, Henry, van valami tippem. És mivel személyedben ily kiváló segítőtársra leltem, át is ültethetjük a gyakorlatba. Érzésem szerint, mint mondani szokás, le kell adnunk a drótot. Amikor egy gyöngysort ellopnak, az alvilág tüstént értesül az eseményről. A gyöngyöt nehéz eladni, Henry. Mivel feldarabolni nem lehet, a szakértő könnyen azonosítja. Az alvilág már bizonyára pezseg. Azt hiszem, könnyen találhatunk valakit, aki eljuttatná az üzenetet a megfelelő helyre, hogy szívesen áldoznánk ésszerű összeget a gyöngysor visszaszolgáltatása ellenében.
– Szépen nyomod a sódert, öcsi, ahhoz képest, hogy betintáztál – mondta Henry, miközben az üvegért nyúlt. Udvariasan megemelte felém.
– Eddig oké – jelentette ki azután. – Hanem az a te pezsegő alvilágod mindjárt lelohad, ha rájön, hogy a szajré hamis. Ehhez mit szólsz, kisapám?
– Úgy vélem, Henry, hogy az alvilágnak van humorérzéke, minek következtében a hahota meglehetősen harsány lesz.
– Evvel már lehet valamit kezdeni – mondta Henry. – Valami derék ürge rájön, hogy az öreglánynak van egy mázsás gyöngye, megcsapja, és szedi a lábát a sarki orgazdához. Az meg a pofájába röhög. Az ilyesminek hamar híre megy ám a játéktermekben, aztán így kezdődik a pletyka. Eddig frankó. Csakhogy ez az ügyes gyerek igyekszik szabadulni a szajrétól, mert ha két vasnál többet nem ér is, a zsernyákok akkor is ott köhögnek a sarkában. Betöréses lopás nem gyerekjáték, öcsikém.
– Nos, Henry, vegyünk ehhez még egy elemet – mondtam én. – Amennyiben a mi tolvajunk kiváltképp ostoba, akkor nem sokat nyom a dolog a latban. Ám tételezzünk fel róla mégoly csekély intelligenciát, mindjárt más a helyzet. Mrs. Penruddock igen büszke dáma, és a városnak felettébb előkelő negyedében lakik. Ha híre terjed, hogy hamis gyöngyöt viselt, s mindenekfelett ha netán még a sajtó is célozgatna arra, hogy a hölgy boldogult hitvesétől az aranylakodalmukra hamis gyöngyöt kapott – nos, Henry, azt hiszem, nem kell bővebben taglalnom a helyzetet.
– Az ilyen enyveskezű ürgék nem valami gógyisak ám – mondta Henry, és megdörzsölgette sziklakemény állát. Azután felemelte jobb hüvelykujját, és elgondolkodva beleharapott. Eközben az ablakra nézett, onnan a sarokba, végül a padlóra. Majd a szeme sarkából rám sandított.
– Zsarolás, aszondod? Hát az könnyen lehet. Bár, persze, a hapsik nem szoknak szakmát változtatni. Na, azért nincs kizárva, hogy szól valamelyik haverjának. Ebben van fantázia, öcsi, a gatyámat nem reszkíroznám rá, de van valami a dologban. Meddig mész el?
– Száz dollár bőségesen elegendő volna, de hajlandó vagyok kétszázig is elmenni. Értesülésem szerint ennyit ér valójában az utánzat.
Henry megcsóválta a fejét, és újfent pártfogásába vette a whiskysüveget. – Nix. Ennyiért nem áll elő az ürge. Nem éri meg neki. Eldobja a szajrét, és kint van a buliból.
– Mindenesetre megpróbálhatjuk, Henry.
– Egen, de hol? Meg aztán fogytán az üzemanyag, kisapa. Mit szólnál, ha felhúznám a cipőm, és elosonnék piáért, he?
E percben, mintha néma fohászom nyert volna meghallgatást, tompa puffanás hallatszott lakásom ajtaján. Kinyitottam
 az ajtót, bevittem az újságot a szobába, s már menet közben belelapoztam. Jobb mutatóujjammal rámutattam, s magabiztos mosolyt vetettem Henry Eichelbergerre.
– Fogadjunk egy flaska Óvirginiaiba, hogy minden problémánkra válaszol a bűnügyi rovat.
– Bűnügyi rovat ám, ha volna – horkant fel Henry. – Los Angelesben élünk, ha nem tudnád.
Kissé reszkető kézzel lapoztam a harmadik oldalra, mert bár a lap korábbi kiadásában már olvastam az áhított hírt, míg Ada Twomey állásközvetítő irodájának előszobájában várakoztam, nem voltam benne bizonyos, hogy a késői kiadás is hozza-e. Ám hitem elnyerte jutalmát. A hír változatlan formában szerepelt a harmadik hasáb dereka táján. A rövidke közlemény címe így hangzott: MIT TUD LOU GANDESI AZ ÉKSZERRABLÁSOKRÓL?
– Ezt hallgasd meg, Henry – szóltam, majd felolvastam a hírt:
“A rendőrség névtelen bejelentés alapján az éjjel őrizetbe vette Louis G. (Lou) Gandesit, egy ismert Spring Street-i mulató tulajdonosát, és tüzetesen kihallgatta a város előkelő nyugati negyedében tartott estélyeken mostanában tömegesen előforduló ékszerrablások tárgyában. A fegyveres tettesek, értesülésünk szerint, az utóbbi időben több mint kétszázezer dollár értékű ékszert raboltak el az elegáns házak hölgyvendégeitől. Gandesit a hajnali órákban szabadon engedték, de nem volt hajlandó válaszolni a riporterek kérdéseire. – Nem játszom alá a zsaruknak –, mondotta szerényen. William Norgaard kapitány, az általános rablási ügyosztályról, kijelentette: meggyőződése, hogy Gandesinek nincs köze a rablásokhoz, és hogy a névtelen bejelentés mögött személyi bosszú lappang.”
Összehajtogattam az újságot, és ledobtam az ágyra.
– Nyertél, kisapa – mondta Henry, és átnyújtotta az üveget. Hosszút kortyoltam, aztán visszaadtam. – Na, mi a következő szám? Megszorongatjuk egy kicsikét ezt a Gandesi gyereket?
– Veszedelmes ember lehet, Henry. Gondolod, hogy megkockáztathatjuk?
Henry megvetően felhorkant. – Sima kis digó a Spring Street-ről. Hamis köveket hord a zsíros mancsán. Hol azaz ürge, hadd facsarom ki a zsírját! Csakhogy álljunk meg egy polgári szóra, kisapám: ebbe az üvegbe alig lötyög egy fél lityi. – És szólván, a fény felé emelte a whiskysflaskát.
– Eleget ittunk Henry.
– Talán tintás vagyok, öcsikém? Sokat mondok, hét-nyolc slukkot ha ittam, amióta hazajöttünk.
– Senki sem állíthatja, hogy becsíptünk volna, Henry. Ne feledd azonban, hogy nehéz esténk lesz. Legokosabb, ha most megberetválkozunk, felöltözünk, méghozzá estélyi öltözékbe. Van egy megfelelő ruhám, ami épp rád illik, hisz megközelítően azonos a méretünk. Kedvező előjelnek tartom, hogy két magunkfajta jókötésű férfi szövetkezik egy efféle vállalkozásra. Az estélyi öltözék jó hatást kelt az efféle kétes helyeken, Henry.
– Oltári – mondta erre Henry. – Nagymenőnek néz majd a Gandesi gyerek, és ijedtében kiköhögi a kavicsokat.
Nem is késlekedtem tovább, kikészítettem Henrynek a ruhát, s amíg ő zuhanyozott, borotválkozott, én felhívtam Ellen Macintosht.
– Jaj, Walter, de örülök, hogy telefonálsz! – kiáltott. – Rájöttél valamire?
– Még nem, drága – mondtam én. – De van egy ideám. Henry meg én épp most fogjuk kivitelezni. – Henry? Miféle Henry?
– Természetesen Henry Eichelberger, drágám. Már elfeledkeztél volna róla...? Henry meg én olyanok vagyunk, akár az édestestvérek, és most éppen...
 Ridegen félbeszakított. – Ittál, Walter?! – tudakolta szigorúan.
– Hová gondolsz, drágám! Henry az Alkoholellenes Liga oszlopa.
Ellen felhorkant. Jól hallatszott a telefonban. – De hát nem Henry vitte el a gyöngysort? – kérdezte meglehetősen hosszú hallgatás után.
– Hogy Henry? Ó, angyalom, mi jut eszedbe! Henry azért távozott, mert így akarta leküzdeni irántad táplált érzelmeit.
– Jaj, Walter, az a gorilla? Te iszol, mint a gödény. Látni sem akarlak többé. Vége köztünk mindennek. – És úgy lecsapta a kagylót, hogy belesajdult a fülem.
Letelepedtem egy karszékbe, egy palack Óvirginiaival, s azon tűnődtem, vajon mivel sérthettem meg ezt az érzékeny női lelket. Mivel semmi sem jutott az eszembe, italba fojtottam bánatomat, míg Henry meg nem jelent a fürdőszoba ajtajában. Elképesztően jól állt rajta csipkés estélyi ingem a fekete csokornyakkendővel.
Besötétedett, mire kiléptünk az utcára, s szívemben felderengett a remény, noha tagadhatatlanul bántott, hogy Ellen Macintosh oly keményen beszélt velem az imént.
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Könnyen megtaláltuk Mr. Gandesi intézményét, amennyiben az első taxisofőr, akit Henry a Spring Streeten odakurjantott, elsőre eligazított. Kék Lagúna volt a lokál neve, s a belvilága kellemetlen kék fényben fürdött. Henry meg én szilárd léptekkel hatoltunk be, miután Mr. Gandesi ellen indított hajtóvadászatunk kezdetén nagyrészt szilárd halmazállapotú estebédet fogyasztottunk a Karibi Barlangban. Henry csinosnak volt mondható második legelegánsabb szmokingomban, a vállára kanyarított rojtos szélű fehér sállal, tarkójára tolt széles karimájú fekete kalapban (a feje alig volt nagyobb, mint az enyém) és a nyári felöltő zsebéből kétoldalt kidudorodó whiskyspalackokkal.
A Kék Lagúna bárja tömve volt, de Henry meg én átvágtuk magunkat a szűk helyiségen, a mögötte levő homályos, apró étteremig. Egy férfi, koszos szmokingban, hozzánk lépett; Henry Mr. Gandesi felől tudakozódott, mire az egy kövér emberre mutatott, aki a szoba túlsó sarkában magányosan üldögélt egy kis asztalnál. Odamentünk. A kövér meredten nézte az előtte álló kis pohár vörösbort, és közben az ujján levő zöld köves gyűrűt csavargatta. Nem nézett fel. Több szék nem állt ott, úgyhogy Henry álltában az asztalra könyökölt.
– Maga Gandesi? – kérdezte.
A kövér még erre sem nézett fel. Összevonta busa, fekete szemöldökét, és szórakozottan azt mondta: – Si. Igen.
– Négyszemközt akarunk beszélni magával – közölte Henry. – Ahol senki se zavar.
Gandesi most már felnézett. Mandulavágású, fénytelen fekete szemében végtelen unalom ült. – Nos? – kérdezte. – Mi az? Miről?
– Gyöngyökről – közölte Henry. – Negyvenkilenc darab gyöngyről egy sorban. Méghozzá negyvenkilenc szem rózsaszínű gyöngyről.
– Veszi vagy adja? – érdeklődött Gandesi, és tokája megremegett, mintha alig bírná elfojtani a nevetést. – Veszem – mondta Henry.
A kövér ember némán meggörbítette mutatóujját, mire egy felettébb nagydarab pincérjelent meg a színen. – Ezek részeg – mondta Gandesi tompán. – Dobd ki ezek.
A pincér vállon ragadta Henryt. Henry könnyedén felnyúlt, megfogta a pincér kezét, és megcsavarta. Abban a kék fényben olyan színű lett a pincér arca, hogy... nem is tudom, milyen, de egészségesnek semmiképpen sem volt mondható.
 Halkan felnyögött. Henry eleresztette a kezét, és odaszólt nekem: – Tégy egy kilót az asztalra.
Elővettem tárcámat, s a két darab százas bankjegy közül, amelyet óvatosságból beváltottam a Chateau Moraine pénztárosánál, elővettem az egyiket. Gandesi a bankjegyre bámult, és intett a nagydarab pincérnek, mire az kezét dörzsölgetve, babusgatva távozott.
– Mire? – kérdezte Gandesi.
– Öt perc magánbeszélgetésre.
– Nagyon vicces. Oké, mehetünk. – Gandesi felvette a bankjegyet, takarosan összehajtogatta, és a mellényzsebébe tette. Azután két kézzel az asztalra támaszkodott, és nagy keservesen talpra tornászta magát. Elcammogott, de ránk se nézett.
Henry meg én követtük az összezsúfolt asztalok között az étterem túlsó oldaláig, aztán át a faburkolatba vágott ajtón, és végig egy keskeny, homályos folyosón. A folyosó végén Gandesi kinyitott egy ajtót; megvilágított szobába nyílt. Tartotta az ajtót, udvarias mosollyal. Én léptem be elsőnek.
Ahogy Henry belépett Gandesi előtt a szobába, az olasz, meglepő fürgeséggel, elővarázsolt valahonnan egy apró, fényes, fekete gumibotot, és alaposan fejbe kólintotta Henryt. Henry előretenyerelt. Gandesi, termetéhez képest igen gyorsan, becsukta az ajtót, és nekivetette a hátát, bal kezében szorongatva a gumibotot. Jobbjában pedig egyszerre csak felbukkant egy rövid, de súlyos fekete revolver.
– Nagyon vicces – mondta udvariasan, és magában kuncogott.
Nem láttam pontosan, hogy ekkor mi történt. Henry az egyik pillanatban még ott volt négykézláb, háttal Gandesinek. A következő pillanatban, de az is lehetséges, hogy még ugyanabban, valami felpattant, mint egy irdatlan hal a vízből, és Gandesi felnyögött. Aztán már csak azt láttam, hogy Henry kemény, szőke feje Gandesi gyomrába fúródik, és
 Henry két hatalmas mancsa fogva tartja Gandesi szőrös csuklóit. Aztán Henry teljes magasságában felegyenesedett, és Gandesi egyszerre csak fent kapálózott a magasban, Henry fején, a szája tátva, az arca sötétlila. Aztán Henry megrázta magát, csak úgy könnyedén, és Gandesi iszonyú puffanással a padlóra repült, ott elterült, hanyatt, és csak tátogott. Azután kulcs fordult az ajtóban, Henry ott állt, nekivetette a hátát, bal kezében tartotta a gumibotot is meg a revolvert is, és nagy gonddal végigtapogatta az értékes whiskykészletünket tartalmazó zsebeit. Mindez olyan sebesen pergett, hogy én csak nekitámaszkodtam az oldalsó falnak, és egy kissé kavargott a gyomrom.
– Nagyon egy vicces gyerek ez – mondta komoran Henry. – Kész kabaré. Hogy szét ne menjek a röhögéstől.
Gandesi hasra fordult, lassan, kínosan feltápászkodott, ugyancsak ingadozva megállt előttünk, és óvatosan simogatta az arcát. A ruhája csupa por lett.
– Ez itt egy bikacsök? – kérdezte Henry, és felém nyújtotta az apró, fekete gumibotot. – Ezzel ütött meg, igaz?
– Ejnye, Henry, hát nem tudod? – érdeklődtem.
– Csak biztos akartam lenni a dolgomban – mondta Henry. – Az Eichelbergerek rosszul tűrik az ilyet.
– Oké, fiúk, mi kell? – kérdezte hirtelen Gandesi. Olaszos kiejtését mintha elfújták volna.
– Megmondtam, seggfej.
– Nem hiszem, hogy ismernénk egymást, fiúk – mondta Gandesi, és vigyázva leereszkedett a rozoga íróasztal mögött álló székbe. Megtörölgette arcát, nyakát, és imitt-amott óvatosan megtapogatta magát.
– Tévedésben vagy, Gandesi. Egy hölgy, aki a Carondelet Parkban lakik, egy-két napja elvesztett egy negyvenkilenc szemből álló gyöngysort. Betörés; külső munka. Ami cégünk fizeti a biztosítást a kavicsokért. És hoci azt a kilót.
Odalépett Gandesihez, mire az gyorsan kiszedte mellényzsebéből az összehajtogatott bankót, és átnyújtotta Henrynek. Henry nekem adta, én pedig visszatettem a tárcámba.
– Nem hinném, hogy hallottam volna róla – mondta óvatosan Gandesi.
– Te engem fejbe vágtál bikacsökkel – mondta Henry. – Hát jól figyelj.
Gandesi megrázta a fejét, aztán fájdalmában megrándult az arca. – Én nem foglalkozom orgazdákkal. Nem is ismerek olyat. Rossz helyre jöttek, fiúk.
– Jól figyelj – mondta halkan Henry. – Talán hallasz valamit. – A kis fekete gumibotot könnyedén lóbálta jobb keze két ujján. A kalap most is a tarkóján billegett, noha kissé meggyűrődött.
– Henry – szóltam –, ma este csak te dolgozol. Gondolod, hogy ez így igazságos?
– Oké, öcsi, dolgozd meg – biztatott Henry. – Az ilyen seggfejet élvezet laposra verni.
Gandesi most már félig-meddig visszanyerte természetadta színét, és mereven bámult ránk. – Biztosítási mókusok, mi? – tudakolta kétkedő hangon.
– Te mondtad, seggfej.
– Melachrinóval próbálkoztak? – kérdezte Gandesi.
– Haha – kezdte újra Henry. – Jópofa gyerek. Tiszta... – De én félbeszakítottam.
– Egy pillanat, Henry. – Majd Gandesihez fordultam. – Ez a Melachrino személy, tárgy vagy fogalom?
Gandesi szeme elkerekedett. – Személy hát. Talán nem ismeri? – Sötét gyanú ébredt kökényszemében, de mindjárt ki is hunyt.
– Hídd föl – mutatott Henry a rozoga íróasztalon álló telefonra.
– Nem működik – közölte mélán Gandesi.
– De ez a bikacsök működik ám... – jegyezte meg Henry. Gandesi sóhajtott, vaskos testét nagy nehezen féloldalra
 fordította ültő helyében, és maga felé húzta a telefont. Koszos körmével tárcsázott, hallgatott, aztán beleszólt: – Joe?... Itt Lou. Két biztosítási mókus van itt egy Carondelet Park-i meló miatt... Egen... Nem, kavics... Hogy egy szót se hallottál?... Oké, Joe.
Gandesi letette a kagylót, és megint visszafordult felénk. Álmos szemével végigmért mindkettőnket. – Nix. Szabad tudnom, milyen biztosítási céget képviselnek az urak?
– Adj neki egy névjegyet – szólt Henry.
Megint elővettem a tárcámat, és kihúztam belőle egy névjegyet. Dombornyomású vizitkártya volt, nem állt rajta más, csak a nevem. Alája írtam ceruzával: Chateau Moraine, Hollywood, Franklin Avenue. Megmutattam Henrynek, azután átadtam Gandesinek.
Gandesi elolvasta, és némán harapdálta az ujját. Arca hirtelen felderült. – Menjenek el talán Jack Lawlerhez, fiúk – ajánlotta.
Henry szúrós szemmel nézett rá. Gandesi ártatlanul szembenézett Henryvel.
– Az ki? – kérdezte Henry.
– Ő a góré a Pingvin Klubban. Kint a Sunseten, 8644, vagy valami ilyesféle szám. Ha valaki, hát ő a maguk embere.
– Kösz – mondta halkan Henry. Rám pillantott. – Szerinted oké?
– Nos, Henry – kezdtem –, nem vagyok róla meggyőződve, hogy hihetünk az igazmondásában.
– Haha – kezdte rá Gandesi. – Jópofa gyerek. Kész kabaré! Hogy...
– Pofa be! – reccsentett rá Henry. – Szállj le a dumámról. Szóval hogy állunk ezzel a Jack Lawlerrel, Gandesi?
– Mérget vehetnek rá – bizonygatta hevesen Gandesi – Jack Lawler a legprímább cég, ha kavicsban utaznak. Csak első osztályú áruval foglalkozik. Persze nem könnyű bejutni hozzá.
 – Bízd ránk. Hát kösz, Gandesi.
Henry a szoba sarkába lökte a gumibotot, a revolver csövét lecsapta, kipiszkálta a töltényeket, a revolvert meg végigcsúsztatta a padlón, hogy beszánkázott az íróasztal alá. A töltényekkel labdázgatott egy kicsit, aztán azokat is a padlóra szórta.
– Hát isten, isten, Gandesi – mondta ridegen. – Bele ne üsd valamibe a zsíros orrodat, a stukkered meg jól van ott, ahol van.
Aztán kinyitotta az ajtót, és gyorsan, de sértetlenül kivonultunk a Kék Lagúnából.
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A kocsim néhány házzal odébb parkolt. Beszálltunk, Henry a kormánykerékre könyökölt, és borúsan kibámult a szélvédőn.
– Na, ugass, kisapa – mondta nagy sokára.
– Amennyiben a véleményemet óhajtod hallani, Henry, úgy vélem, Mr. Gandesi holmi kiagyalt történettel próbált traktálni bennünket, csakhogy szabaduljon tőlünk. Továbbá nem hiszem, hogy elhitte, hogy biztosítási emberek vagyunk.
– Hát – bólintott Henry. – Szerintem ez a Melachrino figura meg ez a Jack Lawler süket duma. Gandesi vaktában föltárcsázott valami számot, aztán beszélt a levegőbe. Legszívesebben visszamennék, és jól beletenyerelnék a hájas pofájába.
– Ez volta legokosabb, amit tehettünk, Henry, és becsülettel végigjátszottuk. Most pedig azt javaslom, térjünk vissza lakosztályomba, és próbáljunk kitalálni valami mást.
– És rúgjunk be – tette hozzá Henry. Beindította a kocsit, és kihúzott a járda mellől.
 – Talán valóban megengedhetőnk magunknak egy csekély alkoholmennyiséget, Henry.
– Hö! – horkant fel Henry. – Át akart verni a rongy digó. Legszívesebben visszamennék, és szétverném az egész lokált.
A következő kereszteződésnél megállt, pedig nem működött a lámpa, és az ajkához emelt egy whiskysüveget. Épp belekortyolt, amikor a mögöttünk jövő kocsi belénk szaladt. Nem volt komolykoccanás. Henrynek torkán akadt az ital, és az üvegből egy keveset magára löttyintett.
– Szűken vagyunk ebbe a városba – morgott. – Az ember már egy pofa pálinkát se ihat, hogy valami okosjani könyéken ne taszajtsa.
A mögöttünk levő kocsi vezetője bizonyos kitartással tülkölt, a mienk ugyanis még nem indult tovább. Henry feltépte az ajtót, kikászálódott, és hátrament. Meglehetősen emelt hangokat hallottam, és ezek közt is Henryé volt a leghangosabb. Egy perc múlva visszajött, bemászott a kocsiba, és továbbhajtott.
– Beverhettem volna a pofáját – mondta –, de megesett rajta a szívem. – Aztán már nagyon gyorsan kiértünk Hollywoodba, a Chateau Moraine-ig, felmentőnk a lakásomra, és, ki-ki egy jókora pohárral, letelepedtünk.
– Kábé másfél liter piánk van – jelentette Henry, miután szemügyre vette a két palackot, amelyet az asztalon sorakozó üres üvegek mellé helyeztem. – Ebből futja valami jó tippre.
– Hanem lenne elég, Henry, bőségesen van még ott, ahonnan ez jött – közöltem vidáman, és felhajtottam egy pohárral.
– Amúgy rendes gyerek vagy te, öcsi – mondta Henry. – Csak ez az óhéber dumád, ezen nem tudok elmenni.
– Nem tudom megváltoztatni a beszédmodoromat, Henry. Atyám és anyám a legszigorúbb New England-i purista hagyomány szellemében nevelt, és még főiskolás koromban sem tudtam átvenni társaim nyelvezetét.
 Henry igyekezett megemészteni ezt az értesülést, de láttam, hogy kissé megfeküdte a gyomrát.
Egy darabig Gandesiről és kétes értékű tanácsairól beszélgettünk; így telt el vagy egy félóra. Akkor hirtelen belecsilingelt a csöndbe fehér telefonom. Odasiettem az íróasztalhoz; reméltem, hogy Ellen Macintosh hív, mert talán magához tért már rosszkedvéből. De a telefonba férfihang szólt, méghozzá idegen férfihang. Élesen beszélt, kellemetlen, fémes hangon.
– Walter Gage?
– Itt Mr. Gage.
– Nos, Miszter Gage, azt hallom, ékszerek után érdeklődik.
Megmarkoltam a telefont, félfordulattal Henry felé fordultam, és a kagyló fölött grimaszokat vágtam. De 6 rám se nézett, csak töltötte magának az újabb porció Óvirginiait.
– Valóban – mondtam a kagylóba. Igyekeztem szilárd hangon beszélni, bár úgy éreztem, elájulok izgalmamban. – Amennyiben ékszeren gyöngyöt ért.
– Méghozzá negyvenkilenc szemet egy sorban, öregem. És az ára öt lepedő.
– Kérem, ez abszurdum... – hápogtam. – Ötezer dollárt azért a...
A hang gorombán félbeszakított.
– Hallotta, mit mondtam. Öt lepedő. Ha nem érti, tartsa föl a kezét, és számolja meg az ujjait. Se több, se kevesebb. Gondolja meg. Majd visszahívom.
A telefon szárazon kattant. Reszkető kézzel letettem a kagylót. Nemcsak a kezem reszketett. Visszabotorkáltam a székhez, leroskadtam, és zsebkendőmmel megtörölgettem az arcomat.
– Henry – mondtam halkan, izgatottan. – Mégse volt átejtés. Mily különös az élet!
Henry letette üres poharát a padlóra. Első ízben láttam,
 hogy üres a pohara, és nem tölti tele. Apró, zöld szemével mereven bámult rám.
– Egen? – kérdezte halkan. – Mi olyan különös, kisapa?
– Hogy milyen következménnyel járt Gandesinél tett látogatásunk. Épp most hívott fel egy ember, és megkérdezte, érdekel-e a gyöngy.
– Ejha. – Henry halkan füttyentett. – Mégiscsak tud valamit a rongy digó?!
– Csakhogy ötezer dollárra tartják, Henry. Ez túlmegy az ésszerűség határain.
– He? – Henry szeme úgy kidülledt, hogy attól tartottam, kiesik. – Öt lepedőt azért az üvegbigyóért? Ezek szédültek, kisapám. Hisz aszondod, két kiló volt az egész. Buggyant az ürge, de totál. Öt lepedő? Öt lepedőért annyi üvegbigyót kapsz, hogy egy elefántcsordát teleaggathatsz vele!
Nem csodáltam, hogy Henrynek nem fér a fejébe a dolog. Némán töltött mindkettőnknek, aztán némán bámultunk egymásra a poharunk fölött. – Na, hát ebből mit hozol ki, aranyapám? – kérdezte hosszú hallgatás után.
– Henry – mondtam eltökélten –, számunkra egyetlen lehetőség nyílik. Igaz, hogy Ellen Macintosh a titoktartásomat kérte, és én igyekeztem tiszteletben tartani a kérését. Mivel azonban Ellen pillanatnyilag haragszik rám, és nem óhajt szóba állni velem, azon egyszerű okból, mert tekintélyes mennyiségű whiskyt fogyasztottam – zárójelben megjegyezve, ez sem elmeállapotomat, sem beszédkészségemet a legcsekélyebb mértékben sem látszik befolyásolni –, nos, mivel a dolgoknak eme szomorú állapota forog fenn, nem áll módomban Ellennel tanácskozni a legutóbbi figyelemre méltó fejleményről, úgy vélem tehát, hogy jogomban áll megkonzultálni az érintett családnak egy közeli barátját. Lehetőleg olyan férfiút, aki jelentékeny üzleti tapasztalatra tekinthet vissza, és az ékszerek terén is széles körű ismeretekkel rendelkezik.
 – Az iskoláját, öcsi, ezt elmondhattad volna hat szóval is – mondta erre Henry. – Ki az az ürge?
– Bizonyos Mr. Lansing Gallemore, a Gallemore ékszerész cég tulajdonosa. Igen-igen régi jó barátja Mrs. Penruddocknak – Ellen gyakran emlegette –, és annak idején ő csináltatta a hamis gyöngysort.
– És ha az ürge ránk hozza a zsernyákokat?
– Nem hinném, Henry. Nem hinném, hogy olyasmit tenne, amivel kényes helyzetbe hozhatja Mrs. Penruddockot.
Henry vállat vont. – Ami hamis, az hamis – jelentette ki. – Abból már valódit nem csinál senki. Ha még akkora ékszerész, akkor se.
– Mindamellett vélhetőleg van valami oka, hogy ilyen jelentékeny összeget kérnek érte, Henry. Egyetlen valószínű ok szerintem az, hogy zsarolásra akarják felhasználni, és az igazat megvallva, az ügy hordereje kissé meghaladja szerény képességeimet, a Penruddock család hátteréről ugyanis édeskeveset tudok.
– Oké – sóhajtott Henry. – Te tudod, öcsi. Én meg elosonok haza, és beverem a szundit. Erős napunk lesz holnap, az a gyanúm.
– Nem óhajtanál itt aludni, Henry?
– Kösz, kisapa, jó nekem azén odúm is. Csak ezt a fölösleges flaskát hadd vegyem pártfogásba, ha netán nem jönne álom a szememre. Lehet, hogy reggel rám csöngetnek az ügynökségből, hogy van valami meló. És jobb lesz, ha visszabújok a saját szerkómba, mert még nem ismernek rám a szomszédok.
Azzal bevonult a fürdőszobába, s hamarosan a saját kék öltönyében bukkant elő. Unszoltam, hogy vigye el a kocsimat, de ugyancsak a szomszédokra hivatkozva visszautasította. Csak a felöltőmet tudtam rátukmálni. Óvatosan elhelyezte zsebében az érintetlen üveg whiskyt, és forrón megszorította a kezemet.
 – Egy pillanatra, Henry – mondtam, és elővettem a tárcámat. Egy húszdollárost nyújtottam felé.
– Ez mire való? – mordult fel Henry.
– Pillanatnyilag állás nélkül vagy, Henry, és ma este igazán szép munkát végeztél, bármily talányos is az eredménye. Megillet ez a szerény tiszteletdíj.
– Oké, kisapa, kösz – mondta Henry. – Tekintsd kölcsönnek. – Érces hangját elfojtotta a meghatottság. – Csöngessek ide reggel?
– Feltétlenül. És még valami eszembe jutott. Nem volna tanácsos más szállodába költöznöd? Amennyiben rajtam kívül álló okokból a rendőrség értesül a gyöngysor eltűnéséről, nem terelődhet netán rád a gyanú árnyéka?
– Hogy nem-e? Fejre állítanának, rendesen – mondta Henry. – De mire mennének vele? Akkor sem potyog ki a kavics a zsebemből.
– Te tudod legjobban, Henry.
– Egen. Na, isten, isten, kisapa, rózsás álmokat.
Ezzel távozott, én pedig egyszeriben nagyon-nagyon magányosnak éreztem magam. Henry társasága határozottan felvillanyozott, bárdolatlan modora ellenére. Henry talpig férfi. Színig töltöttem a poharamat, és gyorsan, de komolyan felhajtottam. Ennek eredményeképpen ellenállhatatlan vágy tört rám, hogy halljam Ellen Macintosh hangját. Feltárcsáztam a számát; hosszas csengetés után egy álmos szobalány vette fel a kagylót. Ellen azonban, mihelyt meghallotta, ki keresi, nem volt hajlandó a telefonhoz jönni. Ez csak még jobban elmélyítette komor hangulatomat, oda se figyeltem, úgy ittam ki a maradék whiskyt, aztán ruhástul ledőltem az ágyra, és elaludtam.
 Nyugtalan álmomból a telefon csengése vert fel. Ahogy magamhoz tértem, azt vettem észre, hogy csak úgy zúdul be a napfény a szobába. Kilenc óra volt, de valamennyi lámpa égett. Kissé merev volt minden tagom, ahogy felkeltem, amihez részben az is hozzájárult, hogy még akkor is szmoking volt rajtam. No de egy ép idegrendszerű, erős férfi túlteszi magát holmi kis másnaposságon.
Odavánszorogtam a telefonhoz, és belehallóztam.
– Hogy vagy, öcsi? – szólalt meg Henry hangja. – Nekem akkora katzenjammerom van, mint egy század huszárnak lovastul.
– Köszönöm, Henry, tűrhetően.
– Felhívtak az ügynökségből, meló van. Odaszaladok, megkuksizom. Ugorjak be utána hozzád?
– Feltétlenül, Henry, feltétlenül. Tizenegyre már végzek a tegnap említett dologgal.
– Nem jelentkezett azóta a haverunk? – Még nem, Henry.
– Ajjaj. Na, isten, isten. – Letette a kagylót, én meg hideg vízzel lezuhanyoztam, megborotválkoztam, és felöltöztem. Úgy véltem, szolid barna utcai ruha illik az alkalomhoz. Kávét hozattam a garzonétteremből, és a pincérrel kiküldtem valamennyi üres üveget. Egy dollárt adtam a fáradságáért. Két csésze kávé után megint a régi voltam, és újult erővel kocsiztam be a városba, a Gallemore ékszerészcég fényes palotájához, a nyugati Hetedik úton.
Gyönyörű nap volt; úgy éreztem, a dolgok most már maguktól egyenesbe jönnek.
Mr. Lansing Gallemore-hoz nem volt könnyű bejutni; kénytelen voltam végül is közölni a titkárnőjével, hogy Mrs. Penruddockkal kapcsolatosan keresem, szigorúan bizalmas ügyben. Erre azonnal bevezettek a tágas, faborítású irodájába, amelynek túlsó végén trónolt Mr. Gallemore egy tekintélyes tölgyfa íróasztal mögött.
Felállt, felém nyújtotta keskeny, ápolt kezét.
– Mr. Gage? Nem hiszem, hogy lett volna szerencsém.
– Nem; Mr. Gallemore, én sem hiszem. Miss Ellen Macintosh a menyasszonyom – illetve tegnap még az volt –, aki, mint ön valószínűleg tudja, Mrs. Penruddock ápolónője. Igen kényes ügyben kerestem fel önt, és előre is a diszkrécióját kell kérnem.
Hetvenöt éves forma öregúr volt, sovány, magas, elegáns, igen jól konzervált. Hideg kék szeme volt, de kedves mosolya. Meglehetősen fiatalos szürke öltönyt viselt, a gomblyukában vörös szegfűt.
– Ezt elvbot sosem ígérem meg előre, Mr. Gage – mondta. – Nem tartom méltányos kérésnek. Ha azonban ön biztosít afelől, hogy az ügy Mrs. Penruddockra vonatkozik, és kényes és bizalmas természetű, ez esetben kivételt teszek.
– Felettébb kényes és bizalmas természetű, Mr. Gallemore – biztosítottam, azután elmondtam elejétől az egész történetet, szépítés és kihagyás nélkül. Még azt sem titkoltam, hogy előző nap egy kicsivel többet ittam a kelleténél.
Mr. Gallemore nagy érdeklődéssel hallgatott. Amikor befejeztem, finom csontú keze felemelt egy ódivatú lúdtollat, és a tollas végével elgondolkodva csiklandozgatta a fülét.
– Mr. Gage – szólalt meg azután –, van valami elgondolása arról, miért kérnek ötezer dollárt azért a gyöngysorért?
– Ha megengedi, hogy találgassak, annak ellenére, hogy merőben személyes természetű ügyről van szó, talán megkockáztatnék egy elméletet, Mr. Gallemore.
A lúdtollal a bal fülét vette kezelésbe, és bólintott. – Rajta, fiam.
– A gyöngysor valódi, Mr. Gallemore. Ön régi barátja Mrs. Penruddoeknak – talán ifjúkori érzelem búvik meg a háttérben. Amikor Mrs. Penruddock átadta önnek a gyöngy
 sort, amelyet az aranylakodalmára kapott a férjétől, és megkérte önt, hogy értékesítse, mert súlyos pénzzavarba került, méghozzá igen tiszteletreméltó okból – ön nem adta el a gyöngyöt, Mr. Gallemore. Csak úgy tett, mintha eladta volna. Húszezer dollárt adott Mrs. Penruddocknak – a saját zsebéből, a gyöngysort pedig, a valódi gyöngysort, visszaadta, és azt mondta: utánzat, amely Csehszlovákiában készült.
– Fiam, magának jobb feje van, mint ránézésre gondolná az ember – mondta Mr. Gallemore. Felkelt, az ablakhoz lépett, félrehúzta a finom csipkefüggönyt, és lenézett a Hetedik út nyüzsgő forgatagára. Azután visszatért íróasztalához, letelepedett, és kissé fátyolosan elmosolyodott.
– Az elmélete szinte kínosan találó, Mr. Gage – mondotta, és felsóhajtott. – Mrs. Penruddock igen büszke asszony. Ha nem az volna, egyszerűen felajánlhattam volna neki húszezer dollárt, mint fedezet nélküli kölcsönt. Történetesen én számoltam fel Mr. Penruddock vagyoni ügyeit a halála után, és tisztában voltam vele, hogy a pénzpiac akkori helyzetében képtelenség lett volna megfelelő összeget előteremteni az özvegy és a hátramaradt alkalmazottak és nyugdíjasok igényeinek kielégítésére. Mrs. Penruddock tehát eladta a gyöngysort – legalábbis úgy tudta –, de ragaszkodott hozzá, hogy a dolog maradjon titokban. Én pedig azt tettem, amit ön kikövetkeztetett. Megengedhettem magamnak. Nőtlen vagyok, senkiről nem kell gondoskodnom. Ami azt illeti, gyöngyöt akkor csak nagy ráfizetéssel lehetett értékesíteni; ma a dupláját éri az a gyöngysor.
Megilletődött pillantást vetettem e nemes szívű férfiúra.
– Úgyhogy, kedves fiam – folytatta Mr. Gallemore, ismét üzleties hangon –, elő kell teremtenünk azt az ötezer dollárt. Nem is tartják magasra az árát, habár lopott gyöngyöt mindig nehezebb értékesíteni, mint drágakövet. Ha megbízom magát az ügy intézésével, hajlandó eljárni?
– Mr. Gallemore – mondtam szilárdan, de halkan –, én az
 ön szemében vadidegen vagyok, és én is csak ember vagyok. De boldogult szüleim drága emlékére fogadom önnek, hogy nem pazarolja méltatlanra a bizalmát!
– Ne féljen, fiam, nem pazarolom sem a pénzt, sem a bizalmat, mert talán azért hallottam valamit Ellen Macintosh kisasszonyról meg a jegyeséről. Azonkívül a gyöngyök be is vannak biztosítva, azén nevemre természetesen, és ez az ügy valójában a biztosítótársaságra tartozik. De maga meg a fura barátja eddig már olyan sokat végeztek, hogy nem akarom megfosztani magukat a további élvezettől. Ez a Henry derék fickó lehet.
– Nagyon megkedveltem, faragatlan modora ellenére – mondottam.
Mr. Gallemore egy darabig még eljátszadozott a lúdtollal, aztán elővett egy vaskos csekk-könyvet, megírt egy csekket, gondosan leitatta, és felém gyújtotta.
– Ha megszerzi a gyöngyöt, behajtom az összeget a biztosítótársaságon – mondta. – A bank ott van a következő sarkon. Valószínűleg felhívnak, csak azután váltják be a csekket. Vigyázzon magára, fiam, ne menjen fejjel a falnak.
Megint kezet fogtunk, de én még tétováztam. – Mr. Gallemore, ön nagyobb bizalommal viseltetik irántam, mint apám kivételével bárki, akivel eddig találkoztam.
– Lehet, hogy kötözni való bolond vagyok – mondotta sajátos mosollyal. – De oly régóta hallottam úgy beszélni valakit, mintha egy Jane Austen-regényből lépett volna elő... valószínűleg ez magyarázza ellágyulásomat.
– Köszönöm, uram. Tudom, hogy a beszédmodorom nem egészen normális. Megkérhetném önt egy csekély szívességre, uram?
– Mégpedig, Mr. Gage?
– Legyen szíves, uram, hívja fel Ellen Macintosh kisasszonyt, aki most bizonyos nehezteléssel viseltetik irántam, és mondja meg neki, hogy a mai napon egy csepp szeszes italt nem vettem magamhoz, és hogy ön igen kényes feladattal bízott meg.
Hangosan nevetett. – Nagyon szívesen, Walter. És mert tudom, hogy bízhatom a hölgyben, meg is súgom neki, hogy mi az a kényes feladat.
Lementem a bankba a csekkel, a pénztáros gyanakvó szemmel végigmért, azután hosszú időre távozott a kalickájából, végül pedig olyan kelletlenül számolta le elém az összeget, százdollárosokban, mintha a saját zsebéből kellene kifizetnie.
A bankjegyköteget zsebre vágtam, és azt mondtam: – Most pedig legyen szíves, adjon nekem egy tekercs huszonöt centest.
– Egy tekercs huszonöt centest? – szaladt föl a szemöldöke.
– Pontosan. Borravalónak. Természetesen eredeti csomagolásban óhajtom elvinni.
– Ó, hogyne. Tíz dollár lesz.
A vaskos, kemény tekercset is zsebre tettem, aztán visszakocsiztam Hollywoodba.
Henry már várt a Chateau Moraine halljában. Kalapját forgatta durva kezében. Arcán a ráncok mintha elmélyültek volna tegnap óta, és whiskyszagú volt a lehelete. Felmentünk a lakásomra, ahol kíváncsian fordult hozzám.
– No, öcsikém, mi az ábra?	
– Henry – mondtam –, mielőtt bármihez fognánk, hadd szögezzem le félreérthetetlenül: én nem iszom. Látom, te már felhajtottál egy-két pohárral.
– Csak hogy egy kicsikét feldobjam magam – mondta bocsánatkérően Henry. – Mire odamentem, már fütyültek a melónak. Na, halljam az újságot.
Leültem, rágyújtottam, és mereven néztem Henryre. – Nos, Henry, voltaképpen nem is tudom, elmondjam-e neked vagy se. De azok után, ahogy tegnap mellettem álltál Gandesinél, kicsinyesség lenne elhallgatnom. – Még egy pillanatig haboztam, Henry meg csak bámult rám, és a bal karját masszírozta. – A gyöngysor valódi, Henry. És megbízatásom van lebonyolítani az üzletet, és e percben ötezer dollár van készpénzben a zsebemben.
Azzal röviden elmeséltem az egészet.
Szóhoz sem jutott döbbenetében. – Azt az oltáron bicikliző rezedás hétszentségit! – tőrt ki belőle végül. A szája is tátva maradt. – Csak így, pofára, leszúrta neked az öreg az őt lepedőt?!
– Úgy, ahogy mondod, Henry.
– Öcsi – mondta erre komolyan –, ez a te óhéber dumád, ez mégiscsak jó valamire. Öt lepedő – egy dörzsölt üzletembertől – csak úgy, simán... Öregem, én már megyek is utcaseprőnek. Bordélyházi vécésnéninek. Kedvesnővérnek a lókórházba.
E pillanatban, mintha csak szemmel tartották volna minden lépésemet, megszólalt a telefon. Felkaptam a kagylót.
Vártam ugyan ezt a hangot is, de azaz igazság, hogy nem ezt a hangot vártam a leghőbb vággyal. – Nos, Gage, hogy viszonylik a dologhoz?
– Kedvezőbben – közöltem. – Ha biztosítékot kapok rá, hogy tisztességesen járnak el, hajlandó vagyok további tárgyalásra.
– Úgy érti, hogy megvan a dohány?
– A zsebemben.
Hallottam, amint a vonal végén valaki mély lélegzetet vesz. – Megkapja rendben a kavicsokat, ha mi is megkapjuk az árát, Gage. Régóta vagyunk a piacon, nem újság nekünk az ilyen. Ne féljen, nem lépünk le a dohánnyal. Az ember nem kockáztatja a szakmai hírnevét.
– Halljuk tehát, mi a teendő – mondtam ridegen.
– Jól figyeljen, Gage. Ma este pontban nyolckor menjen ki a Pacific Parkba. Tudja, hol van?
 – Hogyne. Villanegyed a Sunsettől nyugatra.
– Azaz. A Sunset végigmegy a közepén. Van ott egy presszó – kilencig nyitva tart. Ott várja meg, míg felhívjuk. Pontban nyolckor. És egyedül. És ha azt mondom, Gage, hogy egyedül, azt úgyis értem. Semmi zsaru, semmi puskás ember. Vad vidék az arrafele, könnyen elbánunk magával. Tudni fogjuk, hogy egyedül van-e vagy sem. Értjük egymást?
– Nem vagyok komplett idióta – vágtam vissza.
– És semmi újságpapírköteg, Gage. A dohányt leszámoljuk. A stukkert hagyja otthon. Meg lesz motozva. Vagyunk elegen, körülvesszük. Ismerjük a kocsiját. Ne próbálkozzon semmi trükkel, semmi átejtéssel, nem bánja meg. Mi így dolgozunk. Milyen címletekben van a dohány?
– Százasokban. Új alig van közte.
– Ez a beszéd. Szóval nyolckor. Hát csak ügyesen, Gage.
A telefon kattant, letettem a kagylót. Jóformán azonnal megszólalt megint. Ezúttal a megfelelő hang jelentkezett.
– Ó, Walter! – búgta Ellen. – Hogy én milyen aljasul viselkedtem veled! Meg tudsz nekem bocsátani? Mr. Gallemore mindent elmondott, és annyira, de annyira féltelek!
– Nincs mitől félts – mondtam érzelemtől remegő hangon. – Mrs. Penruddock tudja, édes?
– Nem tudja, szivi. Mr. Gallemore azt mondta, ne szóljak. Egy nyilvános telefonfülkéből beszélek. Jaj, Walter, annyira féltelek! Henry veled lesz?
– Sajnos nem, édes. A megbeszélés értelmében egyedül kell mennem.
– Jaj, Walter! Borzasztó! Mi lesz veled! Meghalok az izgalomtól!
– Nem kell semmitől se félni, egyszerű adásvételi ügylet az egész. És azért én sem vagyok kimondottan gyenge legény.
– De akkor is, Walter... Hát jó, megpróbálom fegyelmezni magam. Csak egyvalamit, egyetlen icipici valamit ígérj meg nekem, jó?
 – Egy csöppet sem, édes – mondtam szilárdan. – Egyetlen árva csöppet sem.
– Ó, Walter!
Ebben a hangnemben folytatódott még egy darabig; nagyon kellemes volt, nem tagadom, noha készségesen elismerem, hogy másokat bizonyára nem érdekel annyira, mint engem. Búcsúzóul megígértem, hogy azonnal telefonálok, mihelyt lebonyolódott a találkám a bűnszövetkezettel.
Amint letettem a kagylót, megpillantottam Henryt, aki éppen jót húzott egy üveg whiskyből.
– Henry! – kiáltottam rá haragosan.
Komor eltökéltséggel pillantott rám az üveg fölött. – Ide hallgass, egyöcsém – mondta halkan, de keményen. – Elegem volt a sóderből. Kimész egy szál szingli magadba a nagy fekete francba, mi? Már bocsásson meg a világ. Kapsz a fejedre a bikacsökkel, a dohányt megfújják, a kavicsokra meg rámondhatod az áment – ha ugyan magadhoz térsz egyhamar. Nem, öcsikém, az ilyet az Eichelbergerek rosszul tűrik! – A végén már majdnem ordított.
– Henry, ez a kötelességem, és teljesíteni is fogom – mondtam halkan, határozottan.
– Haha! – horkant fel Henry. – Ne szívóskodj, jót mondok. Dinnye vagy, kisapám, de rendes haver vagy. Nem, öcsi. A wisconsini Eichelbergerek – és túlzás nélkül állíthatom ugyanezt a milwaukee-i Eichelbergerekről – nem eszik az ilyen tésztát. – És megint jókorát húzott az üvegből.
– Azzal semmiképpen sem segítesz, ha illuminált állapotba kerülsz – mondtam kissé fanyarul.
Leeresztette az üveget, és marcona ábrázatáról csak úgy sütött az álmélkodás. – Hogy én siker vagyok, öcsi? Aszondod, hogy a Henry gyerek egy rossz szeszkazán? Egy valódi Eichelberger? Ide figyelj, aranyapám. Most nincsen arra időnk. Mert abba kábé három hónap beletelik. Ha egyszer lesz heverő három hónapod, és olyan öt-hat hordó pálinkád,  hát szívesen elpityizálgatnák veled, és megmutatnám, hogy néz ki egy valódi Eichelberger, ha betintázott. Aztat a te rövid kis eszed nem fogja ám fel, kisapám. Ebből a városból, sokat mondok, három-négy gerenda ha maradna, meg egy rakás törött tégla, a közepibe meg... Uramatyám, a végén még én is rákapok az angol beszédre, ha sokat lődörgök itta közeledbe, na szóval a közepibe isteni nagy békességbe, egy szál egymaga szinglibe az egész emberiségből, ott szunyálna az arany napsütésbe Henry Eichelberger. Tintásan, apukám. Mólésan. Bekávézva. Akkor aztán nem bántol meg, Walter, ha rám mondod, hogy siker vagyok. Tajt siker. 
És szólván ekképpen, megint meghúzta az üveget. Én csak bámultam a padlót, szótlanul, komoran. Mit is mondhattam volna?
– Na de erről máskor – mondta Henry. – Most csak a kanalas orvosságomat szedem be. Kedvenc állatkáim a kis fehéregerek, mint az egyszeri elvonós mondta. Egyébként veled megyek, öcsi. Hol az a lokál?
– Közel a tengerparthoz, Henry, és nem jössz velem. Ha
mindenáron be akarsz rúgni, rúgj be, de nem jössz velem. – Elég nagy csatahajó a kocsid, Walter. Hátul lebúvok a
padlóra, rám dobsz egy pokrócot, és kész. – Szó sem lehet róla.
– Aranyapám, te rendes haver vagy – mondta Henry –, és nem erisztlek egy szál magadba a rossz emberek közé. Szagolj bele ebbe a flaskába, Walter. Nem tetszik nekem a színed.
Vagy egy órát vitatkoztunk, már belefájdult a fejem, ideges voltam, belefáradtam. És ekkor olyan hibát követtem el, amely könnyen végzetes is lehetett volna. Hajlottam Henry rábeszélésére, és egy aprócskát kortyoltam a whiskyből, tisztán egészségügyi okokból. Ettől aztán egyszeriben olyan jó kedvem kerekedett, hogy úgy éreztem, még egy korty csak használhat. Hogy hű maradjak az igazsághoz, ez már nem volt annyira aprócska korty. Üres kávét reggeliztem, előző
 este is csak éppen hogy bekaptam valamit. Még egy óra elteltével Henry lefutott még két üveg whiskyért, és én vígan voltam, miként a kismadár az ágon. Aggályaim elpárologtak, és könnyű szívvel beleegyeztem, hogy Henry bújjon le a kocsim hátuljába, pokróccal leborítva, és tartson velem a légyottra.
Igen kellemesen elszórakoztunk két óráig, amikor egy kissé elálmosodtam, leheveredtem az ágyra, és legott elnyomott az álom.
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Jóformán besötétedett, mire felébredtem. Reszkető lélekkel keltem fel, és ráadásul lüktető halántékkal. De még csak fél hét volt. Egyedül voltam a lakásban, a nyúló árnyak végiglopakodtak a padlón. Undorral töltött el az asztalon sorakozó whiskyspalackok látványa. Henry Eichelbergernek nyoma veszett. Nagyot dobbant a szívem, és ösztönös mozdulattal – amit tüstént el is szégyelltem – a szék hátára dobott zakómhoz siettem, és belenyúltam a belső zsebébe. Épségben ott lapult a bankjegyköteg. Rövid tétovázás után, némi bűntudattal, kihúztam és lassan megszámoltam. Egyetlen százas hiba nem volt. Visszatettem a zsebbe a pénzt, és megpróbáltam egy mosollyal átsiklani tulajdon bizalmatlanságom fölött, majd villanyt gyújtottam, és bementem a fürdőszobába. Hideg-meleg vizet váltogatva hosszasan zuhanyoztam, míg valamelyest kitisztult az agyam.
Épp friss fehérneműt húztam, amikor kulcs fordult a zárban, és Henry Eichelberger lépett be, hóna alatt két becsomagolt üveggel. Úgy láttam, őszinte szeretet csillant a szemében, amikor rám nézett.
– Jó látni, hogy egy ürge így kibírja aludni a piát, öcsikém – mondta meglehetős csodálattal. – Elcsórtam a kulcsodat, hogy ne ébresszelek föl. Vettem egy kis kaját, meg aztán pia nélkül se igen maradhatunk. Ittam magamba is egypár kortyot, ami ugyan ellenkezik az életelvemmel, de hát ez nem akármilyen nap. Na, de most már egy kicsit óvatosabban bánjunk a piával, nem lesz jó mólésan menni az ürgék elejbe.
Beszéd közben már kicsomagolta az üveget, és töltött nekem néhány ujjnyit. Hálásan felhörpintettem, és mindjárt jobban éreztem magam.
– Lefogadom, belekotortál a jakódba, hogy ott-e a lóvé – vigyorgott rám Henry.
Éreztem, hogy elvörösödöm, de nem szóltam. – Oké, apukám, úgy is kell azt. Egyáltalán, mit tudsz te erről az Eichelberger gyerekről? Hanem tudod-e, mi van énnekem? – S a farzsebébe nyúlt, és előhúzott egy rövid csövű automata pisztolyt. – Ha a hapsik belemelegednek, hát csak rajta, majd megmutatom én nekik, hol lakik az Eichelbergerek istene. Nemigen szokjuk elhibázni az élő célpontot, annyit mondhatok.
– Nem szeretem ezt, Henry – mondtam szigorúan. – Ez az egyezmény megszegése.
– Teszek az egyezményre – mondta Henry. – A lóvét megkapják, zsernyákot nem viszünk rájuk. Én csak arra vigyázok, hogy leszúrják a kavicsokat, és ne rakoncátlankodjanak.
Láttam, hogy hiába is próbálnék vitatkozni vele, úgyhogy felöltöztem, és indulásra készen álltam. Még egy kortyot ittunk, aztán Henry egy tele üveget tett a zsebébe, és távoztunk.
A lifthez menet halkan magyarázta: – Vár lent rám egy taxi, abban követlek, ha esetleg az ürgéknek is ilyesmi járna az eszébe. Egypár sarkot megkerülhetsz éppenséggel, akkor lesz időm kifigyelni őket. De azt gondolom, majd inkább csak odalent a tengerparton várnak.
– Bizonyára tetemes költségbe verted magad, Henry – mondtam, és amíg vártunk a liftre, elővettem egy húszdollárost, és átnyújtottam. Nem szívesen fogadta el, de végül összehajtogatta és zsebre tette.
Henry javaslata értelmében fel-alá hajtottam a Hollywood bulvártól északra eső dimbes-dombos utcákon, míg meg nem hallottam közvetlenül mögöttem egy taxi tülkölését. A járda mellé húztam. Henry kiszállt, kifizette a taxit, és beült mellém.
– Tiszta a levegő – jelentette. – Nem szaglásznak utánad. Szóval én most behúzom egy kicsit a nyakam, te meg állj meg valahol, ahol falhatunk egy harapást. Jó, ha van bennünk egy kis energia, ha ezek a szemétládák piszkoskodni találnak.
Nyugat felé tartottam, rátértem a Sunsetre, és hamarosan megálltam egy zsúfolt autóskocsma előtt. A pultnál bekaptunk egy rántottát, és megittunk egy csésze kávét. Azután folytattuk utunkat. Amikor Beverly Hifisbe értünk, Henry tanácsára fel-alá kanyarogtam megint egy villanegyed utcáin, 6 meg egész idő alatt figyelte a hátsó ablakon, nem követnek-e minket.
Végül megnyugodva visszakanyarodtunk a Sunsetre, minden zavaró mozzanat nélkül végighaladtunk Bel-Airen, majd Westwood érintésével elmentünk majdnem a Riviera pólópályáig. Ott, a völgyben van egy Mandeville-kanyon nevű árok; ugyancsak csöndes hely. Henry azt mondta, menjünk el benne egy darabig. Akkor megálltunk, az üvegből ittunk egypár korty whiskyt, aztán Henry bemászott hátra a kocsiba, lekuporodott, már amennyire azzal a hatalmas testével tudott, ráborítottam egy pokrócot, automata pisztolya és az üveg ott volt a keze ügyében. Én pedig a kormányhoz ültem és továbbhajtottam.
A Pacific Park villanegyed, lakói korán fekvő, szolid emberek. Amikor az úgynevezett üzletsorhoz értem, minden zárva volt már, csak egy presszó volt még világos, a bank mellett. Leparkoltam; Henry mozdulatlan maradt a pokróc alatt, csak fojtott gurgulázást véltem hallani, miközben a járdán álltam. Majd beléptem a presszóba, és a falióráról leolvastam az időt: öt perc múlva nyolc. Vettem egy doboz cigarettát, rágyújtottam, és helyet foglaltam a nyitott telefonfülke mellett.
A tulaj, egy zömök, vaskos képű, bizonytalan korú férfi, harsányan bőgette táskarádióját. Kértem, hogy halkítsa le, mert fontos telefont várok.
Megtette, de meglehetősen kelletlenül, és nyomban visszavonult a pult mögötti belső helyiségbe, s csak egy kis ablakon át vetett rám gyűlölködő pillantásokat.
A falióra szerint pontosan egy perccel nyolc előtt megszólalt a telefon. A fülkéhez siettem, becsuktam magam mögött az ajtaját. Felemeltem a kagylót, és bármennyire igyekeztem is uralkodni magamon, azért csak elfogott a reszketés.
Ugyanaz a rideg, fémes hang szólalt meg a telefonban.
– Gage?
– Itt Mr. Gage beszél.
– Követte az utasításaimat?
– Igen – mondtam. – A pénz a zsebemben van, és egyedül vagyok. – Nem szeretek arcátlanul hazudni, még tolvajoknak sem, de megacéloztam lelkemet.
– Akkor jól figyeljen. Menjen vissza száz métert arra, amerről jött. A tűzoltóállomás mellett van egy autószerviz; már bezárt. Zöld-vörös-fehér csíkos a fala. Amellett forduljon dél felé, egy bekötőúton. Menjen rajta egy kilométert, akkor elér egy fehér kerítéshez, ami az utat keresztezi. A bal oldalán épp át tud férni a kocsival. Tompított világítással menjen le a domboldalon, egészen a völgybe, a zsályabokrok között. Amikor a völgy fenekére ér, állítsa le a kocsit, oltsa el a világítást, és várjon. Világos?
– Tökéletesen – mondtam hűvösen. – Pontosan az utasítás értelmében fogok eljárni.
– Még egy szóra, kispajtás. Ott, ahova megy, félmérföldes körzetben nincs ház, még egy kutyaól sem. Se egy teremtett lélek. Tíz perc múlva legyen ott. E perctől kezdve szemmel tartjuk. Nincs egy perc veszíteni való ideje. Gyorsan menjen – és egyedül, mert különben kár lesz fáradnia. És ne gyújtogasson se gyufát, se öngyújtót, se zseblámpát. Indulás.
A telefon elnémult. Kiléptem a fülkéből. Még kint sem voltam a presszóból, a tulaj már bömböltette a rádiót. Beszálltam a kocsiba, megfordultam, és az utasítás értelmében visszafelé indultam a Sunseten. Henry ott hátul néma volt, mint a sír.
Most már ugyancsak ideges voltam, és Henrynél maradt az egész italrakomány. Egy pillanat tört része alatt már a tűzoltóállomásnál voltam; az ablakán át láttam, amint négy tűzoltó kártyázik. Jobbra befordultam a bekötőútra a zöld-vörösfehér csíkos szervizépület mellett. Egyszeriben olyan csöndes lett az este, hogy kocsim tompa zajári túl is meghallottam a tücsökciripelést, kabócavartyogást, madárcsattogást, és valami közeli víz felől a mocsári huttyogány hangját.
Hepehupás volt az út; távol egy árva ablak világított. Aztán egyszerre csak, akár a kísértet, elémbe állt az utat keresztező fehér kerítés. Megtaláltam a keskeny nyílást, tompított világítással óvatosan átkormányoztam rajta a kocsit, aztán lefelé a göröngyös domboldalon, alacsony bokrok és tömérdek szemét közepette. Tökéletesen néptelen volt a vidék; semmi sem törte meg a sötétséget.
Megálltam; leállítottam a motort, eloltottam a lámpákat, némán, mozdulatlanul ültem, kezem a kormányon.
Mögöttem Henry meg se moccant. Öt percig várhattam, bár nekem sokkal hosszabbnak tűnt az idő. Semmi sem történt. Néma csönd, magány, és én nem voltam túlságosan boldog.
Végül hátul valami mocorgás hallatszott. Hátranéztem, és halványan mintha Henry kukucskáló arcát pillantottam volna meg a pokróc alatt.
Fojtottan suttogott: – Van valami, kisapa?
Hevesen ráztam a fejem, ő meg újra arcára húzta a pokrócot. Halk gurgulázást hallottam.
Tizenöt teljes perc elteltével mertem csak megmozdulni, illetve jóformán mozdulni sem bírtam, valósággal megmerevedtem a feszült várakozásban. Aztán vakmerően kinyitottam a kocsiajtót, és kiléptem az egyenetlen talajra. Semmi sem történt. Lassan fel-alá sétáltam, zsebre dugott kézzel. Teltek-múltak a percek. Már egy fél óra is eltelt, és engem elfogott a türelmetlenség. A kocsi hátsó ablakához léptem, és halkan beszóltam.
– Attól tartok, Henry, olcsó tréfa áldozatai vagyunk. Mr. Gandesi beugratott, bosszúból a tegnap esti testgyakorlatért. Itt nincs egy lélek sem, és idejönni csak egyetlen irányból lehet. Úgy érzem, ez a hely egyáltalán nem alkalmas olyasféle ügyletek lebonyolítására, mint ami minket ide hozott.
– A rohadt szemétláda! – suttogta válaszul Henry, és a kocsi mélyéből megint gurgulázás hallatszott. Ezt mocorgás követte, majd Henry előbukkant a pokróc alól. Kinyílt mellettem az ajtó. Henry fej e kibukkant. Körülnézett. – Kiszállok – suttogta. – Ülj le a felhágóra. Ha a bokrokból lesnek ránk, csak egy fejet fognak látni.
Engedelmeskedtem. Galléromat felhajtottam, kalapomat szememre húztam. Henry nesztelenül becsukta az ajtót. Előttem állt, csenevész kilátásomat tökéletesen takarta. Kezében halványan megvillant a pisztoly. Vagy tíz percig így maradtunk.
Azután Henry megdühödött, és sutba vágta az óvatosságot.
– Átvertek a rohadtak! – vicsorgott. – Tudod, mi az ábra? – Nem, Henry, nem tudom.
– Próbafutam volt, ennyi az egész. Valahol útközben a rossz hordár kifigyelte, hogy csinálod-e a dolgod, aztán a biztonság kedvéért rád csöngetett még a presszóban is. Lefogadom a nénikém tizennyolc karátos műfogsorába, hogy távolsági hívás volt.
– Igen, Henry, most, hogy mondod, valóban úgy emlékszem, mintha az lett volna – mondtam szomorúan.
– Na látod, öcsi. A rohadt stricik ki se tették a lábukat a városból. Ott ülnek az összkomfortos bájzlijukba, téged meg ugráltatnak, mint a cirkuszi majmot. Holnap aztán majd az ürge felhív, aszongya, eddig oké, csak hát, ugye, ők nem reszkírozhatnak, majd ma este megint megpróbálják, csak nem itt, hanem mondjuk arra kifele a San Femando-völgybe, az ár meg sajnálatukra felment tíz lepedőre, mivel a kockázatukat, ugye, meg kell fizetni. Legjobb volna, ha visszamennék, és amúgy rendesen megszorongatnám annak a szemétláda Gandesinek a zsíros nyakát.
– Nos, Henry – mondtam –, végtére én sem követtem betű szerint az utasításokat, mert te mindenáron velem akartál jönni. Talán eszesebbek a fickók, mint gondoltad. Úgyhogy véleményem szerint az lesz a legokosabb, ha visszamegyünk a városba, és holnap talán adódik újabb alkalom. És meg kell ígérned, hogy nem avatkozol a dologba.
– Egy nyavalyát! – mondta Henry ingerülten. – Ha én nem vagyok veled, úgy bekapnak, mint a víziló a verebet. Rendes gyerek vagy te, Walter, csak épp nem erre a világra való. Ezek az ürgék nem majrés fiúk, apukám, és ha a kezükbe van egy marék kavics, ami húsz lepedőt is megér, ha jól dolgoznak, nem válnak meg tőle egyhamar. Kell nekik a lóvé, de addig préselik, ameddig lehet. Legjobb lenne most rögtön visszamenni ahhoz a vén spongya Gandesihez. Megdolgoznám, de úgy, hogy azt egyetemen lehet tanítani.
– Ej, ej, Henry, ne légy olyan heves – mondtam én.
– Hö! – horkant fel Henry. – Csak rágondolok a rossz hordárokra, már bizsereg a reuma a markomba. – Bal kézzel ajkához emelte az üveget, és jót kortyolt belőle. Aztán már kicsit békésebben csengett a hangja. – Neked se ártana egy csöpp, kisapa. Jót tesz az ijedségre.
– Lehet, hogy igazad van, Henry – sóhajtottam. – Bevallom, úgy remegett a gyomrom az utolsó félórában, mint az őszi falevél.
Odaálltam hát, és jót húztam én is a tüzes italból. Nyomban helyreállt a lelki egyensúlyom.
Visszaadtam a palackot Henrynek, ő meg óvatosan a felhágóra állította. Mellettem állt, széles tenyerén táncoltatta a rövid csövű automata pisztolyt.
– Ehhez a bandához a puszta kezem is sok – mondta aztán, és nagy lendülettel a bokrok közé vágta a pisztolyt, ahol tompa puffanással ért földet. Henry odébb sétált, összefonta karját, és felnézett az égre.
Odaléptem mellé, néztem elfordított arcát, már amennyire a homályban láthattam. Különös mélabú lett úrrá rajtam. Rövid ismeretségünk alatt Henry nagyon a szívemhez nőtt.
– Nos, Henry – szólaltam meg végül –, mi a következő lépés?
– Gondolom, söprés hazafelé – mondta lassan, gyászosan. – Ahol rendesen beszívunk. – Ökölbe szorította kezét, az égre emelte és megrázta. Azután szembefordult velem. – Egen – mondta. – Mást nem nagyon tehetünk. Hazafele, öcsikém, nincs más hátra.
– Várjunk még egy kicsit, Henry – mondtam halkan.
Jobb kezemet előhúztam a zsebemből. Nagy kezem van. Jobb markomban fészkelt a becsomagolt negyeddolláros tekercs, amit délelőtt kaptam a bankban. Jó nagy volt így az öklöm.
– Jó éjszakát, Henry – mondtam halkan, és meglendítettem az öklömet, de ott volt mögötte akarom is meg az egész testem. – Eddig kettő-null volt a javadra. Most szépítek. Egy dobásom még van.
De Henry ezt már nem hallotta. Öklöm a becsomagolt fém súlyával takarosan az álla csúcsán találta. Megroggyant a térde, és egyenesen előrebukott. Közben súrolta a kabátom ujját, úgyhogy odébb léptem, és helyet adtam.
Henry Eichelberger mozdulatlanul hevert a földön, mint a vizes mosogatórongy.
Bánatosan néztem le rá, vártam, hátha megmoccan, de egy izma sem rándult. Mozdulatlanul, eszméletlenül feküdt. Zsebre tettem a negyeddolláros tekercset, Henry fölé hajoltam, megmotoztam, közben ide-oda forgattam, mint egy zsák lisztet, de jó időbe beletelt, míg megtaláltam a gyöngysort. A bal bokájára volt tekerve, a zoknija alatt.
– Nos, Henry – intéztem hozzá búcsúszómat, bár hallani nem hallott belőle semmit –, úriember vagy, ha tolvaj is. Ma este hússzor is elszedhetted volna totem a pénzt. Elvehetted volna az előbb, amikor pisztoly volt a kezedben, de erre sem vitt rá a lélek. Eldobtad a pisztolyt, itt álltunk egymással szemben, férfi férfi ellen, távol minden segítségtol, beavatkozástól. De te még akkor sem tudtad rászánni magadat, Henry. Hadd mondjam meg neked, ha vinni akarod valamire a rögös tolvaji pályán, nem szabad ennyit tétováznod, Henry. De mint sportember, elsőrendűen viselkedtél. Isten veled, Henry, sok szerencsét.
Elővettem a tárcámat, kivettem egy százdollárost, és gondosan elhelyeztem Henry belső zsebében. Azután visszamentem a kocsihoz, ittam egy kortyot az üvegbot, majd jóI bedugaszoltam, és odatettem Henry mellé, a keze ügyébe.
Egészen bizonyos voltam benne, hogy szüksége lesz egy kortyra, amikor felébred.
 Tíz óra is elmúlt, mire hazaértem, de azonnal a telefonhoz mentem, és felhívtam Ellen Macintosht.
– Drágám! – kiáltottam a kagylóba. – Megvan a gyöngysor!
A vonal túlsó végéről is hallottam, hogy visszafojtja a lélegzetét. – Jaj, drágám – búgta aztán izgatottan –, nem történt semmi bajod? Nem bántottak, édes? Elvették a pénzt, és futni hagytak?
– Nem vették és nem hagytak – mondtam büszkén. – Mr. Gallemore pénze érintetlenül itt van a zsebemben. Nem volt ott senki más, csak Henry.
– Henry?! – kiáltott Ellen roppant furcsa hangon. – De hiszen... Walter Gage, most azonnal idejössz, és elmondod az egészet!
– Whiskyt ittam, Ellen...
– Egész biztosan szükséged volt rá, édes. Gyere, de rögtön.
Lementem hát megint az utcára, és percek alatt a Carondelet Parkban voltam, a Penruddock háznál. Ellen kijött elém a tornácra, halkan beszélgettünk a sötétben, fogtuk egymás kezét, mivel a házban már mindenki aludt. Amilyen egyszerűen csak lehetett, elmondtam a történetet.
– De drágám – mondta végül Ellen-, honnan tudtad, hogy Henry volt az? Hisz azt hittem, a barátod! És az az idegen hang a telefonban...
– Henry valóban a barátom volt – mondtam bánatosan. – Épp ez lett a veszte. Ami meg a telefonhangot illeti, az igazán csekélység volt, könnyen meg lehetett szervezni. Henry többszöris távol volt, elintézhette. Csak egy apróság gondolkoztatott el. Gandesinek odaadtam a névjegyemet; ceruzával ráírtam a címemet. Henrynek tehát közölnie kellett a cinkosával, hogy beszéltünk Gandesivel, és tudja a nevemet és a címemet. Mert természetesen amikor azaz ostoba, vagy végső soron talán nem is annyira ostoba gondolatom támadt, hogy keressünk fel valami hírhedt alvilági alakot, és vele üzenjünk, hogy vissza akarjuk vásárolni a gyöngysort, ez volt Henrynek a nagy alkalom: hiszen így én azt gondolhattam, a telefon már Gandesinél tett látogatásunk eredménye. Mivel azonban az első telefonhívás a lakásomra akkor futott be, amikor Henrynek még nem volt alkalma értesíteni a cinkosát, nyilvánvaló volt, hogy itt holmi fortéllyal éltek. Ezek után eszembe jutott, hogy hazafelé belénk szaladt egy kocsi, és Henry kiszállt, és hátrament veszekedni a vezetővel. Persze, a koccanás szándékos volt, Henry rendezte az egészet, és a cinkosa ült a másik kocsiban. Úgyhogy miközben látszólag ordítoztak, Henry szépen közölte vele a szükséges adatokat.
Ellen kissé türelmetlenül hallgatta a magyarázatomat. – De Walter – szólt közbe –, ez igazán csekélység. Miből tudtad meg, hogy Henry vitte el a gyöngyöt?
– Hiszen te magad mondtad – emlékeztettem. – Egészen bizonyos voltál benne. Henry szilárd jellem. Kitartó ember. Nyilván el akarta rejteni a gyöngysort; nem félt attól, hogy a rendőrök bármit is kiszednek belőle, és aztán hosszú-hosszú idő elteltével elővette volna a gyöngyöket, és szép csendesen felszedte volna a sátorfáját.
A sötétben is éreztem, hogy Ellen türelmetlenül megrázza a fejét.
– Walter, te titkolsz előttem valamit – mondta élesen. – Te biztos voltál a dolgodban, különben nem bántál volna el olyan brutálisan Henryvel. Ismerlek eléggé; engem nem tudsz áltatni.
– Nos, drágám – mondtam szerényen –, valami csekélység valóban volt még, afféle jelentéktelen apróság, ami a legokosabb ember figyelmét is gyakran elkerüli. Mint tudod, nem használom a garzonház nyilvános telefonját; a saját telefonomnak viszont titkos a száma. Henry cinkosa pedig ezen a titkos számon hívott. Henry eleget volt nálam, megtudhatta a számot. Mr. Gandesinek viszont ezt a számot nem adtam meg, hiszen kezdettől fogva bizonyos voltam benne, hogy Henrynél van a gyöngysor, csak azt nem tudtam, hogyan fogom kiszedni belőle.
– Ó, drágám! – búgta Ellen, és a nyakamba borult. – Milyen bátor vagy te! És igazán, a magad módján még okos is! Gondolod, hogy Henry szerelmes volt belém?
E tárgy iránt azonban semminemű érdeklődést nem éreztem. A gyöngysort Ellenre bíztam, magam pedig a kései óra ellenére Mr. Lansing Gallemore-hoz hajtottam, és visszaadtam a pénzét.
Néhány hónap múlva, nagy örömömre, honolului bélyegzővel ellátott levelet kaptam. A levelet silány minőségű papírra írták, és így szól:
Na, öcsi, az a te kis jobb horgod szép darab volt, ki se néztem volna belőled, bár persze készületlenül ért. De meg kell hagyni, jól ült, emlegettelek is egy hétig minden fogmosásnál. Nagy kár, hogy fel kellett húznom a nyúlcipőt, mert nagyon egyrendes tag vagy te, kisapa, ha kicsit buggyant is, de isten az atyám, szívesebben piálnék veled, mint hogy rohadt rozsdás szelepeket olajozzak, mert azt csinálom, csak épp egypár ezer mérfölddel odább, mint ahol ezt a levelet föladták. Két dolog még, azt a magas szőkét tényleg komáltam, főleg ezért léceltem le az öreglánytól. Hogy a kavicsot megfújtam, az csak olyan szédült ötlet volt, ami a magamfajta balfácánnak juthat eszibe, ha beleszédül valami jó csajba. Bűn, ahogy otthagyták heverni azt a kavicsot, abba a bádogdózniba, én meg nemhiába dolgoztam egyszer Dzsibutiba egy francia mókusnak, értek valamit a gyöngyhöz, a hólabdától legalábbis megtudom különböztetni. Hanem amikor aztán le kellett volna rendezni a dolgot veled ott az isten háta mögött, hát mit mondjak, nem volt szívem hozzá. Mondd majd meg annak a szókének, hogy kérdeztem utána.
Üdvözöltet barátod
Henry Eichelberger (alias)
Ui: Akarsz hallani egy jót, azaz ürge, aki telefonálgatott neked, le akart vágni egy ötvenesre abból a kilóból, amit a zsebembe dugtál. Hát megmagyaráztam neki, hogy hogy van az ilyesmi. Már megbocsásson a világ.
M. f.
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