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1. FEJEZET.

Corky művészi pályafutása.

Eddigi visszaemlékezéseim során átszaladva, bizonyára feltűnt már önöknek, hogy az események színhelyét időnként New York és környékére helyeztem át.
— Hát ez is lehetséges, — kérdezhetik ilyenkor csodálkozva — hogy Bertram ilyen messzire elkóboroljon szeretett szülőhazájától?
Bizony, lehetséges, de ennek hosszú meséje van. Mindenesetre nem akarom hosszú lére ereszteni a dolgot és rögtön elárulom, hogy hőn szeretett Agatha néném küldött át New Yorkba egy halálosan komoly családi megbízatásban. A feladat meglehetősen nehéznek ígérkezett. Minden eszközzel meg kellett akadályoznom Gussie unokaöcsémet abban, hogy feleségül vegyen egy kis tinglitangli táncosnőt, akibe a vészhírek szerint fülig belehabarodott a szerencsétlen. Annak a rendje és módja szerint át is hajókáztam az Újvilágba és csak Habanában szálltam, ki néhány napra, tehát még éppen idejében érkeztem New Yorkba, hogy sok szerencsét kívánhassak az ifjú párnak, akik aznap utaztak el Floridába a mézeshetekre.
Így aztán egészséges ötletnek látszott, ha egyelőre New Yorkban maradok és bevárom, amíg otthon napirendre térnek a példátlan botrány felett, Ezt sokkal kellemesebb megoldásnak tartottam, mint hogy hazamenjek és végighallgassam Agatha néném — Dögvész reá! — fejmosását.
Megbíztam Tóbiást, hogy keressen számomra valami csendes zugot, ahol békésen meghúzódhatok önkéntes száműzetésemben.
Őszintén szólva New York túlságosan világias hely egy szomorú száműzöttnek. Mindenki nagyon kedves volt hozzám és nem sok időm maradt a szomorkodásra. Mindent egybevetve, nem éreztem túlságosan a száműzetés szenvedéseit. Hamarosan összeismerkedtem néhány fickóval, akik bemutattak cimboráiknak és így tovább. Elég az hozzá, hogy rövidesen egész sereg remek pofával barátkoztam össze. Volt köztük olyan, aki nyakig úszott a dohányban és a Park Lane környékén lakott, de akadt olyan is, akinél mindennapos vendég volt a végrehajtó. Ezek inkább a Washington-tér vidékén tanyáztak — írók, művészek és hasonszőrű ifjú titánok társaságában.
Corky is ehhez a bandához tartozott. Arcképfestőnek vallotta magát, de saját beismerése szerint eleddig egyetlen képe sem került kiállításra. Furcsa dolog az arcképfestészet, én tudom, mert alkalmam volt betekinteni e művészet legrejtettebb műhelytitkaiba. Addig senki sem lehet keresett arcképfestő, amíg nem akad valaki, aki hajlandó volna lefestetni vele magát, viszont addig senki sem hajlandó lefestetni magát vele, amíg az illető nem keresett arcképfestő. Ezért nehéz kenyér az arcképfestészet, különösen tehetséges kezdő számára.
Corky abból tengette életét, hogy hébe-hóba karikatúrákat rajzolt egy humoros folyóiratba. Ha jó ötlete támadt, egész sikerült dolgokat rajzolt. Ezenkívül rózsásképű, csupafog babafejeket festett fogpasztahirdetések számára, vagy pedig önhitten mosolygó, bambaképű, csupaváll fiatalembereket, akik golfütővel kezükben azt hirdették, hogy a Wright rágógumi a siker titka.
Fő jövedelmi forrása mégis az a szerény járadék volt, amelyet gazdag nagybátyjától húzott minden elsején. Ez a nagybácsi a juta szakmában szedte meg magát és Worple Alexandernek hívták. Nem vagyok járatos a juta szakmában, — őszintén szólva, azt sem tudom, mi fán terem a juta, — de nyílván életfontosságú közszükségleti cikk lehet, mert Worple úr illetlenül sok pénzt keresett rajta.
Sokan azt hiszik, hogy egy gazdag nagybácsi valóságos főnyeremény, de Corky szerint nem így áll a dolog. Corky bácsikája pirospozsgás, testes polgár volt és úgy nézett ki, mintha örökké akarna élni. Ötvenegy éves lehetett és messziről lerítt róla, hogy kibír még ötvenegy évet, Corky azonban nem volt mohó és semmi kifogása sem volt az ellen, hogy Alex bácsi túlélje a család valamennyi tagját. Corkyt csak az bántotta, hogy szeretett nagybátyja vérig kínozta, ahányszor csak a szeme elé került. Alexander bácsi kézzel-lábbal tiltakozott Corky művészi hajlamai ellen. Először is kijelentette, hogy Corky tehetségtelen, másodszor pedig minden művész léha, iszákos fráter, akik valamennyien a szegények házában végzik, hacsak nem pusztulnak el hamarabb delírium tremens-ben. Minden áron rá akarta venni unokaöccsét, hogy lépjen be az irodájába és igyekezzen a juta szakmába hasznosítani magát, mert csak így lehet belőle jóravaló polgár. Lám, Alex bácsi is alul kezdte és íme, mi lett belőle. Corky erre a rokoni nógatásra csak azt felelte, hogy fogalma sincs róla, mi van a juta alján, de bizonyára szörnyen piszkos dolog lehet, ha az ember olyanná válik tőle, mint Alex bácsi. Emellett Corky szentül hitt a művészi jövőjében. Biztosra vette, hogy egy szép napon sikerül kiemelkednie az ismeretlenség homályából. Egyelőre beérte azzal, hogy jó képet vágott a bácsitól elszenvedett erkölcsi prédikációkhoz és sok tapintattal, valamint ritka rábeszélő képességgel minden negyedévben egy kis pótsegély préselt ki Alexander bácsiból, aki prüszkölt és dohogott, de végül mindig fizetett.
Még ezt se kapta volna meg, ha nincs a bácsinak egy bogara, ami elég ritka jelenség a sikerdús amerikai üzletemberek világában. Szabály szerint egy amerikai üzletember az üzletén kívül semmit sem csinál. Mihelyt kirúgta a macskát az irodából és lehúzta a bolt redőnyét, tompa önkívületbe esik, amelyből csak másnap reggel tér magához, hogy újra sikeres üzletember lehessen. Ezzel szemben Worple úr szabad óráiban műkedvelő ornitológus volt, amolyan madarászféle csodabogár. Ő írta az “Amerika madarai” című könyvet és mostanában egy újabb remekművön kotlott “Amerika többi madarai” cím alatt. Ha ezt is befejezte, akkor előreláthatólag sor kerül az “Amerika ismeretlen madarai” című munkára és így tovább, amíg az Újvilág madárkészletéből futja, amire Al Capone hazájában minden kilátás megvan.
Corky minden negyedévben felkereste az öreg juta-madarat és pokoli türelemmel végighallgatta az amerikai madarakról tartott szabadelőadását. Ugyanis a bácsival csak akkor lehetett okosan beszélni, ha előbb kedvére csaponghatott kedvenc madarai közt és ha az ember áhítatos figyelemmel meghallgatta az oregoni bubosbankákról beszámoló legfrissebb pletykákat, Ilyenkor egészen ellágyult és így Corky negyedévi segélye biztosítva volt. Szegény fickónak már valósággal idegeire ment a dolog. Először is a folytonos anyagi bizonytalanság, másodszor a negyedévenként esedékes madár beszámoló. Ezek után nem is csodálható, hogy minden szárnyast gyűlölt, látni sem akarta őket, legfeljebb hidegen felszeletelve, tartármártás és vörösbor társaságában.
Worple úr jellemrajzának kiegészítésére még megemlítem, hogy indulatos ember volt és Corky minden szárnyaszegett művészi próbálkozását a szerencsétlen flótás veleszületett tehetségtelenségének rovására írta és ezt a véleményét nem is rejtette véka alá. Egyébként biztosra veszem, hogy Tóbiás is így vélekedik rólam, a hátam mögött.
Így aztán, amikor egyik délután betoppant hozzám Corky, egy ijedtarcú lányt tuszkolva maga előtt és így szólt: “Bertie, bemutatom Singer kisasszonyt, a menyasszonyomat!” — rögtön sejtettem, hogy minek köszönhetem a kiváló szerencsét és haladéktalanul megkérdeztem:
— Mit szól majd a bácsikád a dologhoz, öregúr?
Az ágrólszakadt keserűen felkacagott és úgy nézett ki, mint a kétségbeesés megtestesülése. Ilyen kétségbeesett pofával ácsorgott annak idején Bingó barátom az igazgatói szoba előtt, amikor rajtakapták, hogy az igazgató lányával csókolózott a tornateremben és körmét rágcsálva várta a feldühödött tanári kar ítéletét. Ki is rúgták annak a rendje és módja szerint, de úgy, hogy Etontól Oxfordig meg sem állott.
— Szörnyen félünk tőle, Wooster úr — mondta a menyasszonyjelölt. — Minden reményünk magában van, hátha tud valami jó tanácsot adni. Hogy hozzuk tudomására az eljegyzésünket?
Singer Muriel törékeny termetű, könyörgő pillantású lány volt és nagy, kerekrenyílt őzszemével úgy bámult rám, mintha a világ legkiválóbb emberét látná bennem és őszintén csodálkozna azon, hogy még nem ébredtem saját nagyságom tudatára. Szinte elnyelte a nagy karosszék, amelyet udvariasan elébe toltam, olyan picire összehúzta magát benne és félénk tekintetéből ezt lehetett kiolvasni:
“Ó Istenem, ugye nem bánt ez a nagy, erős férfi?”
Szinte kedvem kerekedett, hogy gyöngéden megsimogassam a kezét és megnyugtassam:
“No, no, no! Ne féljen, picinyem! Nem harap a bácsi.”
Az volt az érzésem, hogy minden áldozatra képes volnék érte. Olyan volt, mint az ártatlannak látszó amerikai italok, amelyek észrevétlenül éreztetik hatásukat és mielőtt még tudatára ébrednél, hogy mi is történt veled, máris újjá akarod rendezni a világot, ha kell szép szóval, ha kell erőszakkal és reform munkád azzal akarod megkezdeni, hogy menten odamégy ahhoz a nagy melákhoz, aki a bár sarkában kuksol és megmondod neki, hogyha még egyszer görbén talál rádnézni, hát leütöd a fejét. Bátornak és merésznek éreztem magam, mint egy kóborlovag és szívvel-lélekkel kész voltam arra, hogy a gyengék s elnyomottak segítségére siessek.
— Nem értem, miért félsz a nagybátyádtól? — fordultam Corkyhoz. — Biztosra veszem, hogy el lesz ragadtatva a választásodtól. Singer kisasszony eszményi feleség számodra.
Corky azonban bánatosan rázta fejét.
— Te még nem ismered a vén vaddisznót. Még ha tetszene is neki Muriel, akkor sem vallaná be. Elvi kérdést csinálna a dologból. Csak azt látná az egészből, hogy a megkérdezése nélkül egy életbevágóan fontos lépésre határoztam el magam s fenékig fel lenne háborodva. Mindig ilyen zsarnokoskodó természete volt.
Egy kis agymunkával erre is találtam megfelelő megoldást.
— Úgy kellene összehozni Singer kisasszonnyal, hogy ne is sejtse, hogy ti már ismeritek egymást és amikor már megbarátkoztak, akkor jössz te és előállsz az örömhírrel.
— Igen ám, de hogy hozom őket össze? 
Beláttam, hogy igaza van. Itt volt a bökkenő.
— Itt csak egy dolgot csinálhatunk. — jelentettem ki.
— Mit?
— Tóbiásra bízzuk a dolgot. 
Ezzel már csengettem is.
— Parancsoljon, uram? — szólalt meg inasom váratlanul köztünk teremve.
Ez a semmiből való hírtelen felbukkanás Tóbiás egyik legcsodálatosabb tulajdonsága. Még ha sasszemekkel figyeled az ajtót, akkor is csak nagyritkán sikerül észrevenni, amint belép a szobába. Olyan, mint azok a sötét indiai csodabogarak, akik levegővé tudnak válni, hogy aztán ott öltsenek újra testet, ahol csak akarják. Van egy nagybátyám, aki teozófusnak vallja magát és minden este spiritiszta üléseken rostokol. Ő mesélte, hogy neki is majdnem sikerült már asztrális alakot ölteni és csak azért nem bírt tökéletesen elpárologni, mert fiatal korában túl sok ártatlanul lemészárolt állati húst evett. Mióta megtért és közelebbi összeköttetésbe került a szellemek világával, azóta kizárólag növényi koszton él és még arra is vigyáz, hogy cseresznyézés közben egyetlen kukacot se találjon lenyelni.
Mindenesetre nagy kő esett le a szívemről, amint a figyelem és tisztelettudás élő szobraként megállt az ajtó előtt. Úgy éreztem magam, mint az elveszett gyermek, amikor újra megpillantja apját házuk küszöbén.
— Tanácsot akarunk kérni magától, Tóbiás.
— Tessék parancsolni, uram?
Néhány keresetlen szóval előadtam Corky kínos esetét.
— Szóval, így áll a helyzet, Tóbiás. Erre adjon valami tanácsot. Hogyan ismerkedhetne meg Singer kisasszony Worple úrral, anélkül, hogy kiderülne, hogy Corcoran úr és Singer kisasszony már ismerik egymást. Érti, miről van szó?
— Tökéletesen, uram.
— Hát akkor találjon ki valamit.
— Már van is egy elgondolásom, uram.
— Máris! Mi az?
— Az elgondolás feltétlenül beváltaná a hozzáfűzött reményeket, csak az a hátránya van, uram, hogy bizonyos tőkebefektetést igényel.
Corky bamba képet vágott, mire sürgősen lefordítottam neki amerikaira Tóbiás válaszát.
— Tóbiás azt mondja, hogy remek ötlete van, csak guba kell hozzá.
Corkynak megnyúlt az arca és reménytelenül legyintett. Én azonban még mindig a lány szívdöglesztő pillantásának hatása alatt voltam és tüstént láttam, hogy itt az alkalom egy kis kóborlovagi szolgálatra.
— A guba ne izgasson, öreg cimbora. — mondtam nagylelkűen. — Örülök, hogy segítségedre lehetek. Rajta, Tóbiás, halljuk a szép szót.
— Szerény nézetem szerint Corcoran úr tőkét kovácsolhatna kedves nagybátyjának a madarak iránt érzett előszeretetéből.
— Honnan a csodából tudja maga, hogy Worple úr érdeklődik a madarak iránt?
— A newyorki lakások modern építkezése révén uram. Az itteni házak távolról sem hasonlíthatók össze a londoni épületekkel. A szobák válaszfala alig vastagabb a papírnál és így akaratlanul is, többször fültanúja voltam Corcoran úr heves megjegyzéseinek, Worple úr különös vonzalmával kapcsolatban.
— Aha, értem már! Gyerünk tovább.
— Miért ne írhatna a fiatal hölgy egy könyvecskét, mondjuk “Jó gyermekek mesekönyve az amerikai madarakról” cím alatt, amelyet aztán Worple úrnak ajánlhatna? A könyv kis példányszámban jelenne meg az ön költségén, uram, és dicsérő megjegyzésekkel lehetne teletűzdelni, utalással Worple úr terjedelmesebb értekezéseire az amerikai madarakról. Ajánlatos volna, ha a kisasszony rögtön a könyv megjelenése után meleghangú ajánlósorokkal ellátott díszkötésű tiszteletpéldányt küldene Worple úrnak és ugyanakkor levelet intézne hozzá, amelyben megkérné, hogy személyesen megismerkedhessen vele, akinek olyan sokat köszönhet. Szerény véleményem szerint ezzel el lehetne érni a kívánt hatást, de amint már bátorkodtam megjegyezni, a dolog tetemes költségekkel járna.
Kidüllesztettem a mellem és olyan büszke pillantással néztem körül, mint a cirkuszi kutyaidomító, amikor pudlija hibátlanul végrehajtotta a nehéz mutatványt. Az utolsó inggombomat is fel merném tenni Tóbiásra, mert eddig még sohasem hagyott cserben. Már sokszor eszembe ötlött, hogy egy ilyen lángeszű fickó beéri azzal, hogy a nadrágjaim vasalja, meg a fehérneműmet tartja rendben, Én bizony megpróbálnék miniszterelnök lenni, vagy valami hasonló nagyágyú.
— Tóbiás! — mondtam ünnepélyesen. — A terve egyszerűen nagyszerű! Dicséretére válik, Egyik legsikerültebb eszmeszüleménye.
— Köszönöm, uram.
A lány egy ellenvetést tett.
— De én képtelen vagyok bármiről is könyvet írni. Még egy rendes levelet is csak nehezen tudok összecsapni,
— Elfelejtettem megemlíteni, hogy Muriel inkább a színpad iránt érez tehetséget. — szólt közbe tapintatos köhécseléssel Corky. — Hiszen éppen ez idegesít minket. Mit fog szólni Alexander bácsi, ha megtudja, hogy Muriel minden este fellép a Manhattan színház “Csodamuri” című revüjében, mint a kórus egyik tagja. Mindketten tudjuk, hogy ostobaság, de ahogy Alex bácsit ismerem, ettől még jobban megvadul.
Szívből osztottam Corky aggodalmait. Magam sem tudom, hogy miért, de a világ összes nagybácsikái és nagynénikéi, testületileg és egyenként kénköves lángokat fújnak, ha szeretett unokaöccsük akár jobb, akár balkezes kapcsolatokba bonyolódik a színpad világával. Már sokszor gondolkoztam rajta, hogy mi lehet ennek a túlzott előítéletnek az oka. Egyszer majd megkérdezem valamelyik divatos lélekbúvártól. 
Tóbiásnak erre is volt megoldása.
— Azt hiszem, uram, könnyen találna valami pénztelen írót, aki szerény tiszteletdíj fejében kész örömmel elvállalja a könyvecske megírását. Csak az a fontos, hogy a fiatal hölgy neve szerepeljen a könyv címlapján.
— Már meg is van! — kiáltotta Corky. — Patterson Sam potom száz dollárért biztos megcsinálja, Patterson három különböző álnév alatt dolgozik és minden hónapban megír egy száz oldalas szerelmi regényt, három tízezerszavas történetet és egy vadnyugati ponyvát. Az összes folyóiratoknak dolgozik. Egy ilyen apróságot kiráz a kabátujjából. Máris megyek hozzá.
— Remek!
— Parancsolnak még valamit, uraim? — kérdezte Tóbiás, majd észrevétlenül kisurrant az ajtón.
Eddig abban a hitben voltam, hogy minden könyvkiadó pokolian okos fickó, az agyuk csupa tekervény és szürke kéreg, de most már tisztában vagyok velük. A könyvkiadónak nincs más dolga, mint hogy időnként, — lehetőleg minél ritkábban — kitöltenek egy-egy csekket, miközben egy sereg buzgó és jobb sorsra érdemes fickó sürög-forog körülötte és elvégzi a komoly munkát. Ezt határozottan tudom, hiszen magam is kiadó voltam. Csak ültem a kényelmes karosszékemben, kezemben töltőtollal és amikor elérkezett az ideje, egy csinos, vadonatúj könyvecskét tettek elém.
Véletlenül éppen Corkynál lebzseltem, amikor a “Jó gyerek mesekönyve az amerikai madarakról” megérkezett a nyomdából, Singer Muriel is ott volt. Hétköznapi dolgokról csevegtünk, amikor váratlanul kopogtattak az ajtón és behozták az első példányokat tartalmazó csomagot.
Izgatottan felbontottuk és elbűvölve meredtünk a könyvre. Határozottan szemrevaló könyv volt, piros vászonkötésben. A címlapon arany nyomással valami pávaformájú madár díszlett, alatta a szerzőnő neve vastag arany betűkkel. Találomra felnyitottam a közepe táján. 
“Üde tavaszi reggel sétáljunk ki a mezőre, — állott a 21. oldalon — és áhítattal hallgassuk meg a huncut kis vöröshasú barázdabillegető pityegését, amint gondtalanul szökdécsel a barázdákon. Ha majd megnőtök, okvetlenül olvassátok el Worple Alexander bácsi csodaszép könyvét az “Amerikai madarakról”, amelyben mindent megtaláltok erről az édes-szavú teremtésről.”
Ez már teszi. Ha ettől nem hízik a bácsi mája, akkor semmitől. Pár lappal odább ismét a fényszórók fényébe került, ezúttal a sárgafarkú kakukk társaságában. Pompásan sikerült könyv volt. Minél tovább olvastam, annál nagyobb elismeréssel hódoltam a szerzőjének, nem kevésbé Tóbiás lángeszének, amelyből ez a remek ötlet kipattant. Ezt a “madárlépet” nem kerülheti el a bácsi. Ha valakit a világ legelismertebb szaktekintélyének nevezünk a sárgafarkú kakukkot illetőleg, joggal elvárhatjuk tőle, hogy baráti érzelmeket ébresztettünk benne a szerző iránt.
— Ezzel tutira megyünk! — kiáltottam.
— Bombasikere lesz! — áradozott Corky is. 
Pár nap múlva felbaktatott hozzám és beszámolt az eredményről. Minden úgy ment, mint a karikacsapás, A bácsi mézédes hangú levelet írt Murielnek. Ha Corky nem ismerte volna a bácsi kezeírását, el se hitte volna, hogy ő írta a levelet. A levélben az állt, hogy Singer kisasszony bármikor felkeresheti, boldog lesz, ha megismerkedhetik vele.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Rövid idő múlva vidéki ismerőseim meghívására elutaztam New Yorkból. Amerikai barátaim kíváncsiak voltak golftudományomra és valóságos körtúrát kellett csinálnom, úgy hogy csak néhány hónap múlva kerültem vissza New Yorkba. Időközben gyakran eszembe jutott Corky és szörnyen fúrta az oldalamat, hogy miként ütött ki a dolog. Visszaérkezésem első estéjén nem vágytam fényes helységek után s így betértem egy csendes kis családi vendéglőbe, ahol már többször megfordultam, őszinte örömömre Singer Murielt pillantottam meg az egyik bejárat melletti asztalnál. Egyedül ült, amiből arra következtettem, hogy Corky kiment telefonálni. Habozás nélkül odamentem hozzá és megszólítottam.
— Mit szól ehhez a szép időhöz?
— Nahát, micsoda meglepetés! — kiáltotta. — Hogy van, Wooster úr?
— Hogy van, Singer kisasszony? — visszhangoztam. — Hol van Corky?
— Tessék?
— Corkyre vár? — kérdeztem bizalmaskodva.
— Óh, nem értettem, mit kérdez. Nem, nem rá várok.
Kissé erőltetett hangon felelt, amiből rosszat sejtettem.
— Csak nem rúgtak össze?
— Összerúgni? Nem értem, Wooster úr?
— Hát, hogy összekaptak… holmi kis félreértés… mindketten hibáztak és így tovább.
— Miből gondolja ezt?
— Hát csak úgy… fiataloknál előfordul az ilyesmi. Azt hittem, mindig együtt vacsoráznak, mielőtt elkísérné a színházba.
— Búcsút vettem a színpadtól, Wooster úr. Hirtelen világosság gyúlt agyamban. Szinte elfelejtettem, hogy milyen hosszú ideig voltam távol.
— Aha, értem már. Szóval férjhez ment!
— Igen.
— Nahát, ennek örülök. Sok boldogságot kívánok.
— Köszönöm. Ó, Alexander! — fuvolázta most, keresztülnézve rajtam. — Engedd meg, hogy bemutassam egy régi jósmerősömet, Wooster urat.
Megpördültem a sarkom körül, A hátam mögött egy szürkülő sörtehajú, egészséges céklavörös arcszínű férfi állott. Ijesztő külsejű muki volt, bár pillanatnyilag békésen pislogott rám,
— Szeretném, ha megismerkedne a férjemmel, Wooster úr, Wooster úr Bruce barátja, Alex. — fordult a férjéhez.
A céklaképű melegen megszorongatta kezemet és ennek köszönhettem, hogy nem estem hanyatt. Szavamra mondom, az egész helység forgott körülöttem,
— Tényleg ismeri az unokaöcsémet, Wooster úr? — mondta dörgő hangon. — Nagyon örülnék, ha észretérítené és kiverné a fejéből azt az ostoba festegetősdit. Bár az az érzésem, hogy kezd megjönni az esze. Akkor vettem ezt először észre, amikor meghívtam hozzánk vacsorára, hogy bemutathassam neked, drágám. Sokkal nyugodtabb és komolyabb volt, mint máskor. Úgy látszik, valami kijózanította. Remélem, velünk tart vacsorára, Wooster úr? Vagy talán már vacsorázott?
Azt feleltem, már túl vagyok a vacsorán. Nem evésre, hanem friss levegőre vágytam. Éreztem, hogy ki kell szellőztetnem a fejem, mielőtt alaposan átgondolom az egész dolgot.
Hazaérve meghallottam, amint Tóbiás halkan motoz az odújában. Becsengettem.
— Tóbiás, elérkezett az idő, amikor minden jő emberre szükség van a fedélzeten. Először is kérek egy igen erős szódás brendit. Érdekes újságom van a maga számára, de előbb erőt gyűjtök.
Tóbiás eltűnt és hamarosan hozta egy hosszú pohárban az italt.
— Legokosabb lesz, ha magának is kever egyet, Tóbiás. Szüksége lesz rá.
— Köszönöm uram, talán majd később.
— Nekem mindegy. Minden esetre készüljön fel egy nagy ijedségre. Emlékszik a barátomra. Corcoran úrra?
— Igen, uram.
— És a lányra is, aki azzal akarta behízelegni magát Corcoran úr nagybátyjának a kegyeibe, hogy könyvet írt a madarakról?
— Emlékszem, uram,
— Hát alaposan sikerült behízelegnie magát. Feleségül ment a nagybácsihoz.
Szemrebbenés nélkül fogadta a hírt. Hiába, Tóbiást nem lehet kihozni a sodrából.
— Sajnos, ez a lehetőség kezdettől fogva fennállt, uram.
— Csak nem azt akarja mondani, hogy maga előre látta ezt?
— Ez a lehetőség is átcikázott az agyamon, uram.
— Átcikázott? Legalább figyelmeztethetett volna minket!
— Ezzel túlléptem volna a megengedett határokat, uram.
Miután ettem egy harapást és nyugodtabb lelkiállapotban áttekintettem a helyzetet, rájöttem, hogy alapjában véve nem az én hibám, hogy a dolog így alakult. Elvégre, honnan sejthettem volna előre, hogy ez a bombasikerrel kecsegtető ötlet végül is az árokba fordítja Corky szekerét. Akárhogy is volt, őszintén beismerem, hogy egyelőre nem akadtam Corkyval találkozni, legalább is addig nem, amíg az idő, ez a nagy gyógyító, nem hegesztette be a szívén ütött sebét. Néhány hónapig messze elkerültem még a Washington-tér tájékát is. Egyszerűen kitöröltem Corkyt az életemből. Amikor aztán erőt vett rajtam a lelkifurdalás és fel akartam keresni, hogy újra felvegyem az érintkezés fonalát, az idő, ahelyett hogy begyógyította volna a sebeket, csak még jobban felszakította őket, újabb tőröket döfve Corky vérző szívébe. Amint a reggeli lapot kinyitottam, a társasági rovatban ez ötlött először a szemembe: “Worple Alexanderné Őnagysága egészséges fiúörökössel ajándékozta meg férjét.”
Annyira fájt a szívem szegény Corkyért, hogy alig bírtam hozzányúlni a reggelimhez. Földig lesújtott a hír. Ez már mindennek a teteje volt.
Magam sem tudtam, hogy mit csináljak. Első felbuzdulásomban el akartam rohanni Corkyhoz, hogy néma részvéttel megszorítsam a kezét, de aztán alaposan átgondolva a dolgot, lemondtam róla. Nem volt hozzá merszem. Elhatároztam, hogy beérem a táv-részvétnyilvánítással és az éter hullámaira bízom érzelmeim tolmácsolását.
Egy hónap múlva habozóba estem. Eszembe jutott, hogy milyen csúnyán viselkedem a szerencsétlennel, amikor elkerülöm. Bizonyára jólesne neki, ha megértő barátok sürögnének körülötte. Hirtelen magam elé képzeltem, amint magányosan gubbaszt műtermében, keserű gondolatok közepette és e szívbemarkoló kép olyan hatással volt rám, hogy habozás nélkül elindultam hazulról és az első taxiba beülve, elvitettem magam Corky műtermébe,
Csengetés nélkül nyitottam be hozzá és ott találtam Corkyt, amint a festőállvány előtt görnyedve, javában pingált, míg az emelvényen egy szigorú tekintetű, középkorú nő üldögélt, karjában egy csecsemővel.
Hát, ilyesmire el lehet készülve az ember, ha festőhöz megy látogatóba.
— Óh, bocsánat, hogy zavarok. — mondtam világias hangon.
Corky közömbös pillantást vetett felém.
— Halló, te vagy az, Bertie. Csak maradj. Mára végeztünk. — fordult a dajkához, aki erre méltóságteljesen felkelt és befektette a csecsemőt a sarokban álló áramvonalas gyerekkocsiba.
— Holnap a szokott időben, Corcoran úr? — kérdezte. 
— Igen, úgy mint rendesen.
— Viszontlátásra, Corcoran úr.
— Viszontlátásra.
Corky megvárta, amíg eltűntek a lépcsőházban, aztán nagyot sóhajtott. Szerencsére, biztosra vette, hogy már mindenről tudok és így a helyzet távolról sem volt olyan kínos, mint ahogy gondoltam.
— A bácsikám ötlete volt, — mondta minden előzetes bevezetés nélkül. — Muriel nem tud róla semmit. A kép születésnapi meglepetés lesz számára. A dajka, azzal az ürüggyel, hogy leviszi levegőzni a kölyköt, minden délután idetolja. Ez a sors iróniája, Bertie. Íme, az első komoly arckép megrendelésem és pont ez a tojásfejű csecsemő a modellem, aki a szó szoros értelmében kitúrt az örökségemből. Ezt add össze. Mégis csak több a soknál, hogy egész délután ennek a vakarcsnak a csúf majompofáját kell bámulnom, aki alaposan a fülem mögé sózott és egyszerűen mindenemet ellopta. Nem utasíthattam vissza ajánlatát, mert akkor a bácsikám képes lett volna megvonni a járadékomat. Mondhatom, pajtás, pokoli kínokat kell elszenvednem, valahányszor belenézek a kölyök hülyén üres szemébe. Szavamra mondom, Bertie, amikor egy-egy pártfogói pillantást vet rám, aztán kínos fintorral elfordul, mintha fájdalmat okozna neki a látásom, szinte erőt vesz rajtam a vágy, hogy az esti lapok címoldalát megajándékozzam egy szenzációs gyilkossággal. Néha már magam előtt látom a szalagcímet is: “SZÉPREMÉNYŰ FTATAL MŰVÉSZ BALTÁVAL AGYONVERT EGY CSECSEMŐT.”
Némán megveregettem a vállát. Sokkal mélyebb részvétet éreztem az öreg cserkész iránt, semhogy szavakba önthettem volna.
Pár napig elkerültem a műtermét, mert tapintatlanságnak tartottam, ha jelenlétemmel feszélyezem kínos helyzetében. Emellett, nem szégyenlem beismerni, hogy a dajka megfélemlített. Szörnyen emlékeztetett Agatha nénémre. Épp olyan szúrós, kígyószeme volt.
Egyik délután Corky felhívott telefonon.
— Halló, te vagy az, Bertie?
— Én vagyok.
— Mit csinálsz ma délután?
— Semmi különöset.
— Nem tudnál eljönni hozzám?
— Miért, mi baj van?
— Semmi különös. Befejeztem az arcképet.
— Nagyon helyes! Jól sikerült?
— Hát… igen. — Corky hangja kissé bizonytalanul csengett. — Őszintén szólva, nem vagyok tőle túlságosan elragadtatva. Van benne valami, tudomisén mi… Félóra múlva jön a bácsikám, hogy megtekintse… Magam sem tudom miért, de úgy érzem, szükségem lesz az erkölcsi támogatásodra.
Kezdtem sejteni, hogy meleg délutánom lesz, és Tóbiás közreműködése indokoltnak látszott.
— Gondolod, hogy goromba lesz?
— Hát… megtörténhet.
Lelki szememmel magam elé idéztem a vörösképü fickót, akivel az étteremben találkoztam és megpróbáltam dühösen elképzelni. Nem kellett hozzá sok fantázia. Határozott hangon válaszoltam.
— Eljövök.
— Helyes!
— De csak akkor, ha Tóbiást is magammal vihetem.
— Miért hoznád Tóbiást is? Mi köze ehhez Tóbiásnak? Kell a fenének Tóbiás! Tóbiás találta ki azt a hülye tervet, amely ide vezetett. Tóbiás menjen a pokolba!
— Idehallgass, öreg fazék. Ha azt hiszed, hogy Tóbiás támogatása nélkül farkasszemet nézek a nagybátyáddal, akkor nagyon tévedsz. Inkább bemegyek egy fenevadakkal teli barlangba és megharapom az első hímoroszlán fülét.
— Hát, nem bánom. Hozd el őt is. — mondta Corky, távolról sem szívélyesen és lecsapta a kagylót. Becsengettem Tóbiást és elmondtam neki, hogy miről van szó.
— Kérem, uram. Azonnal rendelek taxit.
Corkyt az ajtó mellett találtuk, amint az állványon álló képet nézegette. Egyik kezét védekezőleg tartotta maga elé, mintha attól tartana, hogy a kép neki akar rohanni.
— Maradj ott, ahol most állsz, Bertie. — mondta anélkül hogy megmozdult volna. — Most pedig, úri szavadra mondd meg, hogy tetszik?
A nagy ablakon beözönlő fény egyenesen a képre esett. Alaposan szemügyre vettem a festményt, aztán óvatosan közelebb lopakodtam hozzá és mégegyszer tüzetesen megnéztem. Aztán visszavonultam előbbi helyemre, mert onnan kevésbé ijesztőnek látszott.
— Nos? — kérdezte Corky aggódva. 
Kis ideig haboztam.
— Természetesen csak egyszer láttam a gyereket és akkor is csak egy másodpercre, de ha jól emlékszem, mégsem volt ilyen csúnya.
— Ilyen csúnya mint a képen?
Újra megkockáztattam a képre egy pillantást, de a becsület őszinteségre késztetett.
— Nem, ennyire ronda mégsem lehetett, édes öregem.
Corky feljajdult és ujjaival idegesen végigszántotta dús haját.
— Tökéletesen igazad van, Bertie. Valami baj van ezzel az átkozott képpel. Úgy látszik, tudat alatt a saját lelki benyomásomat vittem belé. Sargent is így alkotta remekműveit, hogy a modell lelkét festette meg. A külső látszat keltette benyomáson keresztül, vászonra vetettem a kölyök lelkét.
— Nem gondolod, hogy ez túlzás? Elvégre is egy pár hónapos csecsemőnek mégsem lehet ilyen lelke! Ilyen rövid idő alatt nem válhatott ennyire gonosszá. Mi a véleménye, Tóbiás?
— Osztom a nézetét, uram.
— Van a tekintetében valami kajánság és az a léha vigyor… nem igaz?
— Te is észrevetted? — felelte Corky búsan.
— Lehetetlenség, nem venni észre.
— Pedig csak azt akartam, hogy vidám, arckifejezést adjak a kis jutatojásnak. Mit tagadjam, kissé duhaj képe van.
— Ez az, öregem! Úgy néz ki, mintha egy nagy ricsajon venne részt és szörnyen élvezné a dolgot. Igaz, Tóbiás?
— Úgy van, uram. Határozottan becsípettnek látszik a gyermek.
Corky éppen mondani akart valamit, amikor kinyílt az ajtó és belépett a nagybácsi.
Körülbelül három másodpercig minden csupa öröm, vidámság és jóakarat volt, Az öregfiú kezet fogott velem, jóízűen hátbavágta Corkyt, kijelentette, hogy remek idő van és vidáman verdeste sétapálcájával a nadrágszárát. Tóbiás tapintatosan háttérbe vonult és így kimaradt a körüdvözlésből.
— Nos, Bruce fiam, befejezted a képet. Na, ennek örülök. Hát csak lássuk. Hadd nézem meg. Nagy meglepetés lesz a nénéd számára, Hol van? Aha…
És ekkor hirtelen megpillantotta a képet. A csapás váratlanul érte, úgy hogy megtántorodott.
— Szent egek! — kiáltotta rémülten. Nyúlós csend borult a műteremre. Ez volt a legutálatosabb csend, amiben valaha is részem volt.
— Micsoda rossz vicc ez? — kérdezte végül jeges hangon. Mintha az északi szél süvített volna át a szobán.
Láttam, hogy ideje lesz síkra szállnom szegény Corkyért.
— Talán kissé távolabbról nézze. — javasoltam. 
Az öreg Worple felhorkantott.
— Igaza van! Ezt fogom tenni! Olyan távolról akarom nézni, hogy még teleszkóppal se láthassam.
Ezzel dühös tigrisként fordult Corkyhoz, mintha menten szét akarná tépni.
— És te évek óta erre pazarolod az idődet és a pénzemet? Te volnál festő?! Még a mosókonyhám kimeszelését sem bíznám rád. Azért bíztalak meg ezzel a munkával, mert azt hittem konyítasz valamit a festészethez és most ez a vicclapba való torzkép az eredmény?!
Hirtelen sarkonfordult, hogy csak úgy repült utána a kabátszárnya és szinte magában morogta.
— Végeztem veled! Ha továbbra is folytatni akarod ezt a szamárságot, hogy művésznek add ki magad és ezzel leplezzed munkakerülő lustaságodat, hát csak rajta! De egyet megmondok! Ha hétfő reggel nem jelentkezel az irodámban, készen arra, hogy végkép szakíts ezzel a hülyeséggel és végre komoly munkába fogj a szakma legalján, amit már hat évvel ezelőtt megtehettél volna, akkor egyetlen centet, ismétlem, egyetlen vörös centet sem kapsz többé. Brrr!
Ezzel becsapta maga mögött az ajtót és faképnél hagyott minket. Előkúsztam bombabiztos fedezékemből.
— Corky, öreg bütykös! Ne búsulj. — suttogtam gyengéden.
Corky mereven bámult a képre. Arcvonásai megkeményedtek és szeméből az üldözött vad rémült pillantása sugárzott ki.
— Nekem ugyan lőttek! — mormolta letörve.
— Mihez fogsz most?
— Hogy mihez fogok? Hát mit csinálhatok? Ha megvonja a járadékomat, nem maradhatok itt. Hiszen hallottad, mit mondott. Kénytelen leszek hétfőn reggel szégyenszemre jelentkezni az irodájában.
Magam sem tudtam, mit feleljek erre, mert nagyon is jól ismertem az irodai munkáról alkotott véleményét. Nem is emlékszem, mikor éreztem magam ilyen pokolian kényelmetlenül. Ott állok és igyekszem közönyösen csevegni valakivel, akit fülem hallatára húsz évi kényszermunkára ítéltek. Jobbnak láttam, ha hallgatok.
Ekkor egy bársonyosan simogató hang törte meg a csendet.
— Ha szabadna egy megjegyzést tennem, uram!
Tóbiás volt. Előosont a műterem homályos sarkából és komolyan nézegette a képet. Szavamra mondom, jobb példával nem is tudnám érzékeltetni a neki vadult Worple Alexander bénító hatását, mint azzal, hogy teljesen megfeledkeztem Tóbiás jelenlétéről.
— Hamarjában nem tudom, említettem-e már önnek, uram, Thistleton Digby úr esetét, akinek annak idején a szolgálatában álltam. Talán ismeri is névből, uram? Bankár volt. Most Lord Bridgeworthnak hívják. Neki volt a kedvenc mondása, hogy “Majd csak lesz valahogy!” Először akkor hallottam tőle ezt a mondást, amikor belebukott egy szőrtelenítő csodaszerbe, amelybe minden pénzét befektette.
— Mi a fenéről locsog itt össze-vissza? — förmedtem rá.
— Csak azért bátorkodtam megemlíteni, Thistleton úr esetét, mert sok tekintetben hasonlít a jelen esethez. A szőrtelenítő csodaszer csúfosan megbukott, de Thistleton úr nem esett kétségbe. Újra piacra vitte a találmányt “Haj-haj” néven, azt hirdetve, hogy néhány hónap alatt dús hajat eredményez. Talán még emlékszik a hirdetésére is, uram? Igen humoros kép volt. Két biliárdgolyót ábrázolt a szer használata előtt és után. Thistleton úr hatalmas vagyonra tett szert és nemrégiben bárói rangot kapott a pártnak tett szolgálataiért. Szerény véleményem szerint, ha alaposan fontolóra vesszük a dolgot, Corcoran úr esetére pontosan ráillik Thistleton úr találó mondása: “Majd csak lesz valahogy”. Maga Worple úr ajánlott egy remek megoldást, amikor az indulat hevében egy vicclapba való torzképnek minősítette a festményt. Minden tekintetben értékes megállapítás volt. Lehet, hogy Corcoran úr festménye nem volt jó Worple úrnak, miután nem túl hízelgő felfogásban ábrázolta újszülött gyermekét, de biztosra veszem, hogy a lapkiadók két kézzel kapnak rajta, egy állandó humoros rajzsorozat számára. Ha Corcoran úr nem veszi tolakodásnak, bátorkodom megjegyezni, hogy tehetsége inkább humoros jellegű. Van valami ebben a képben, valami merész és erőteljes, ami megragadja a figyelmet. Biztosra veszem, hogy nagyon népszerű lesz.
Corky rámeredt a képre és a fogát szívta, aztán szárazon csettintett a nyelvével. Nagyon letörtnek látszott.
Hirtelen vadul felkacagott.
— Corky, öreg csatár! — mondtam gyöngéden megveregetve a vállát, mert attól féltem, hogy szegény fickó hisztérikus rohamot kapott.
Corky lerázta magáról a kezem és öles léptekkel fel és alá kezdett sétálni a műteremben,
— Igaza van! Tökéletesen igaza van! Tóbiás, maga megmentette az életem. Korszakalkotó ötlet! Hétfőn jelentkezzék nálam! Hogy én kezdjem a jutaszakma alján! Egy év múlva megvehetem az egész nyavalyás szakmáját. Jól ismerem a Sunday Star humoros rovatának a szerkesztőjét. Falni fogja! Éppen a minap mondta, hogy milyen nehéz egy új humoros képsorozatot találni. Minden pénzt megfizet egy ilyen bombaötletért. Valóságos aranybánya. Hol a kalapom? Megtaláltam a komoly jövedelmi forrásomat. Hol az az átkozott kalap? Adj egy ötöst, Bertie, taxin megyek a Park Rowra.
Tóbiás atyailag mosolygott, ha ugyan mosolynak lehet nevezni azt az atyai szájrándulást, ami nála a mosolyt helyettesítette.
— Engedje meg, Corcoran úr, hogy egy megfelelő címet javasoljak a tervezett képsorozat számára, legyen a címe: “Gali baba kalandjai.”
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
— Mindig optimista voltam, Tóbiás és ma is az vagyok, — mondtam pár hét múlva, amikor átlapoztam a Suny Star humoros rovatát. — Minél öregebb leszek, annál inkább igazat adok Shakespeare-nek, meg a többi költő Jankónak, hogy “Mindig hajnal előtt legnagyobb a sötétség” és “ócska erszény arannyal van bélelve”, meg “amit az ember elveszít téten, visszanyerheti befutón.” Itt van például Corcoran úr esete. Az ember azt hihette volna, hogy nyakig benne van a slamasztikában. A sors alaposan a nyaka közé sózott. És most nézze meg. Látta ezt a képsorozatot?
— Vettem a bátorságot és átlapoztam, mielőtt behoztam, uram. Roppant mulatságos.
— Egy csapásra bevált.
— Amint azt előre sejtettem, uram. 
Kényelmesen hátradűltem az ágyban.
— Tudja Tóbiás, hogy maga született lángész? Jutalékot kellene húznia az ilyen remek ötletekből.
— E tekintetben nincs miért panaszkodnom, uram. Corcoran úr határozottan bőkezű volt. A barna ruhát készítsem ki, uram?
— Ne azt. Ma a piroscsíkos kék öltönyömet szeretném felvenni.
— Talán ne a piroscsíkos kék öltönyt, uram.
— De nekem az tetszik.
— Mégse javasolnám a piroscsíkos kék ruhát, uram.
— Hát jó, legyen magának igaza. — feleltem sóhajtva.
— Köszönöm uram.


2. FEJEZET.

Tóbiás és a váratlan vendég.

Nem szívesen hivatkozom nevekre, mert meglehetősen feledékeny vagyok, de ha nem csal az emlékezetem, Shakespeare, vagy valamelyik cimborája mondta, hogy amikor túlságosan meg vagyunk elégedve a világ folyásával, rendszerint akkor ólálkodik mögöttünk a végzet ólmosbottal kezében. Akárki mondta is, alaposan fején találta a szöget. Vegyük például Lady Malvern és fia, Wilmot esetét, amely iskolapéldája lehet ennek az életből ellesett igazságnak. Ők is akkor cseppentek életembe, amikor abban a kellemes hitben ringatóztam, hogy minden a legnagyobb rendben van.
Még New Yorkban tartózkodtam, amikor elkezdődött a haddelhadd, még hozzá a newyorki évad derekán.
Emlékszem, pompás reggel volt és a zuhany alól kilépve úgy éreztem magam, mint egymillió dollár. Minden okom megvolt rá, hogy jól érezzem magam, mert előző nap végre sikerült sarkamra állnom Tóbiással szemben, de a szó szoros értelmében. Éppen ideje volt, mert egyre jobban és jobban a rabszolgája lettem. Úgy elnyomott, mint egy ókori zsarnok az alattvalóit. Ami a ruhák kérdését illeti, az még nem lett volna hiba, mert Tóbiás véleménye feltétlenül mérvadó a ruhák tekintetében, amire mérget lehet venni.
De amikor nem akarta engedni, hogy a krémszínű posztóbetétes félcipőmet viseljem, amelyet úgy szerettem, mintha édes testvérem lett volna, felforrt bennem a vér. Betetőzte ezt, amikor egy barna bársonykalap kérdésében úgy bánt velem, mint egy hitvány féreggel, akinek végkép nincsen gerince. Ekkor aztán megelégeltem a dolgot és a sarkamra álltam, a jó kemény Wooster sarokra, amiből aztán láthatta, hogy ki vagyok én és kicsoda ő.
Hosszú volna elmesélni a nézeteltérés keletkezését és elfajulását, erre pedig nincs időm. Dióhéjban összefoglalva, úgy kezdődött a dolog, hogy mindenáron a fejembe akarta beszélni a “Fehér Ház dísze” néven hirdetett galambszürke puhakalapot, amilyet Coolidge elnök hordott, amikor én szívvel-lélekkel a “Broadway csodája” című kalap mellett törtem lándzsát, amelyet a newyorki aranyifjúság előszeretettel viselt. Az utóbbi kalpag mellett döntöttem, hiába kapálódzott ellene Tóbiás kézzel-lábbal. Így állott a helyzet ama bizonyos reggelen, amikor végre függetlennek és talpig férfinek éreztem magam.
Szóval, dúdolva dörzsölgettem a hátam a fürdőszobában és éppen azon gondolkoztam, hogy mi lesz reggelire, amikor kopogtattak az ajtón. Abbahagytam a danázást és egy ujjnyira kinyitottam az ajtót,
— Mi az? — kérdezem foghegyről.
— Lady Malvern van itt, uram.
— Kicsoda?
— Lady Malvern, uram. A szalonban várakozik önre.
— Észnél legyünk, Tóbiás fiam! — mondtam dorgáló hangon, mert nem szeretem reggeli előtt a rossz vicceket. — Maga nagyon jól tudja, hogy senki sem vár rám a szalonban. Hogyan várhatna, amikor még nincs tíz óra?
— Őladysége ma reggel szállt partra a Tasmániáról és egyenesen idesietett, uram.
Ez a bejelentés valószínűbbé tette a dolgot. Emlékszem, hogy amikor idestova egy éve partra szálltam Amerikában, akkor is ilyen ijesztő korán kezdődött a herce-hurca. Hatkor értünk a kikötőbe és még nyolc előtt partra löktek egy vadidegen országban.
— Ki az ördög ez a Lady Malvern, Tóbiás?
— Őladysége nem közölt velem közelebbi adatokat, uram.
— Egyedül van?
— Őladysége Lord Pershore kíséretében van, uram. Amint a szavaikból kivettem, Őlordsága Őladysége fia.
— Hát, Isten neki, készítse ki a harci díszeket, hadd csípem ki magam a tiszteletükre.
— Már kikészítettem a megfelelő öltönyt, uram.
— Akkor tartsa őket szóval, amíg felöltözöm. 
Öltözködés közben azon törtem a fejem, hogy ki a fene lehet ez a Lady Malvern. Csak amikor belebújtam az ingembe és a gombokkal bajlódtam, jutott eszembe, hogy hová tegyem.
— Megvan! Tudom már, hogy honnan fúj a szél. Lady Malvern Agatha néném barátnője.
— Tényleg, uram.
— Úgy bizony. Együtt reggeliztem vele Londonban, néhány héttel az elutazásom előtt. Veszedelmes nőszemély. Könyveket ír. Irt egy vaskos munkát az indiai kérdésről, miután három napot időzött Ceylonban a Cunard Line kéthónapos kirándulása során.
— Bocsásson meg uram, talán ne ezt a nyakkendőt.
— Mi?
— Ez a nyakkendő nemi illik a barna öltönyéhez, uram.
Szinte megijedtem. Azt hittem, hogy tegnap kivégeztem a fickót. Éreztem, hogy ünnepélyes pillanat következik. Ha most gyöngének bizonyulok, az egész előző esti jó munkám kárbaveszett. Bátorságot merítettem önmagamból.
— Mi baja van a nyakkendőmmel? Látom, hogy görbén néz rá. Halljuk! Csak egyenesen, úgy mint férfi a férfihez. Na, ki vele!
— Túlságosan kirívó színű, uram.
— Hülyeség! Vidám rózsaszín élénk piros pettyekkel.
— Üti a ruha színét.
— Az a ruha baja! Ezt a nyakkendőt viselem és pont. Érti, Tóbiás, igen?
— Ahogy parancsolja, uram.
Hát ez kellemetlen volt. Félszemmel is láthattam, hogy szíven találtam a fickót, mégsem engedtem. Kéjjel megkötöttem a nyakkendőt, belebújtam a mellényembe, aztán a kabátomba és kihúzva magam becsörtettem a szalonba.
— Halló, halló, halló! — mondtam kedélyesen. Hogy van, hogy van?
— Ah, hogy van, Wooster úr? Ugye, még nem ismeri a fiamat? Wilmot, gyere ide! Mottykám, bemutatom neked Wooster urat.
Ladyt Malvern szívélyes, vidám egészséges és bizonyos fokig túlterjengő nőszemély volt. Nem volt túl magas, de legalább hat láb széles volt kelet-nyugati irányban az egyenlítő körül. Úgy beleillett a legnagyobb karosszékembe, mintha egyenesen a számára készült volna csípőre szabva. Csillogó szeme volt, borzas szőke hajkoronája és beszéd közben legalább ötvenhét fog villogott szájában. Ez az asszonytípus valósággal lehengereli és minden férfiasságától megfosztja az embert. Úgy éreztem magam, mint egy tízéves kisfiú, akit vasárnapi díszruhájában bevezettek a szalonba, hogy illedelmesen üdvözölje a vendég néniket és bácsikat. Mindent egybevetve, nem olyan látványt nyújtott, amilyenre egy magamfajta fickó reggeli előtt kellőképpen fel lenne készülve.
Mottyka 33 éves lehetett. Magas, cingár birkaképű fickó volt, ugyanolyan hirtelenszőke hajjal, mint a mamájáé, melyet jól lenyírva és középen elválasztva viselt. Neki is kiállott a szeme, viszont egyáltalában nem ragyogott. Unalmasan szürke szeme volt, rózsaszínű karikákkal. Mélán tátotta a száját, mintha nem lett volna hozzá elég lelkiereje, hogy becsukja. Még fokozta a hatást, hogy egyáltalán nem volt szempillája. Röviden összefoglalva: jámbor, kissé, alamuszi, bamba birkára emlékeztető fickó volt.
— Örülök a szerencsének. — mondtam, jóllehet távolról sem tartottam szerencsének a látogatást, mert finom orrommal előre megéreztem, hogy veszély fenyeget és sötét rémek ólálkodnak a küszöbön. — Hát maguk is átruccantak. Sokáig maradnak ideát?
— Körülbelül egy hónapig. A nagynénjétől kaptam meg a címét. Agatha a lelkemre kötötte, hogy okvetlenül keressem fel.
Ezt minden esetre őszinte örömmel hallottam, mert arra engedett következtetni, hogy Agatha néni haragja csillapodóban van. Mint már említettem, egy kis feszültség keletkezett köztünk Gussie unokaöcsém esetéből kifolyólag. Gussie, a Londonba érkezett vészhírek szerint, egy táncosnő karmai közé került és Agatha néni azzal a felelősségteljes megbízással küldött át Amerikába, hogy szabadítsam ki Gussiet a vámpír hálójából. Mire New Yorkba érkeztem, — Gussie már feleségül vette a vámpírt, aki mellesleg megjegyezve, igen szemrevaló szőke vérszopó volt. Az eset után Agatha néni és köztem megszakadt a diplomáciai viszony. Ráadásul Gussie maga is a színpadra lépett, ahol nagyon jól megállta a helyét, és a szórványosan érkező otthoni hírek szerint Agatha néni tüzet okádott.
Ezek után álmomban sem mertem arra gondolni, hogy a szeme elé kerüljek, legalább is addig nem, amíg az idő a feledés homályát borítja a rettentő családi botrányra. Úgy látszik, az idő megtette a magáét, ha Agatha néném lelkére köti a barátnőjének, hogy okvetlenül keressen fel engem New Yorkban. Bármennyire megszerettem Amerikát, szívem folyton visszavágyott Angliába, ahová addig nem tehettem be a lábam, amíg Agatha néném a hadiösvényt taposta és a skalpom után vágyott. A jó hír valósággal boldoggá tett, és szinte barátságosan mosolyogtam vendégeimre.
— A nagynénje azzal bíztatott, Wooster úr, hogy mindent megtesz, ami csak magától telik, hogy a segítségünkre lehessen.
— Ez csak természetes! — mondtam lelkesen. — Ami csak tőlem telik.
— Előre is köszönöm. Szeretném, ha rövid időre a szárnya alá venné az én drága Mottykámat.
Eleinte nem értettem a dolgot.
— A szárnyam alá venném? Úgy érti, hogy vezessem be az itteni klubokba?
— Dehogy! Motty nagyon otthonülő természetű. Ugye Motty drágám?
Motty éppen a sétabotja gombját szopogatta. A hozzáintézett kérdésre abbahagyta ezt a nem túl épületes műveletet és engedelmesen felelt.
— Igen, mama.
— Nem is szeretném, ha klubokba járna. Úgy értettem, hogy itthon vegye pártfogásába. Szeretném, ha együtt laknának, amíg én úton vagyok.
Mézédes hangon ejtette ki a rettenetes szavakat. Úgy látszik képtelen volt megérteni, hogy milyen ijesztő dolgot kér tőlem. Gyors pillantást vetettem Mottyra. Előre görnyedve ül a karosszékben, állát a botjára támasztotta és üres tekintettel bámult a falra. Elképesztő gondolatnak látszott, hogy ezzel a hülyével kelljen bizonytalan ideig együtt élnem. Minden idegszálam tiltakozott a betolakodás ellen. Már éppen ki akartam jelenteni, hogy semmi pénzért sem vagyok hajlandó Mottyt felvenni a fedélzetre és az első jelre, amellyel elárulja befészkelődési szándékát, rendőrt hívok, amikor Lady Malvern folyékonyan tovább beszélt és valósággal lehengerelt. Volt valami lenyűgöző ebben a rémítő nőszemélyben, ami egyszerűen kiszívta az ember akaraterejét.
— A déli vonattal elutazom New Yorkból, mert meg akarom tekintem a Sing-Sing fegyházat. Végtelenül érdekelnek az amerikai börtönviszonyok. Ezután végigutazom egész Amerikán és megnézem a legfőbb látnivalókat. Úgy áll a helyzet, Wooster úr, hogy elsősorban üzleti okból jöttem Amerikába. Kétségkívül olvasta az “India és az indusok” című könyvemet? Nos, a kiadóm egyre nógat, hogy írjak egy hasonlóan értékes munkát az Egyesült Államokról. Legfeljebb egy hónapot szánhatok anyaggyűjtésre, mert az évad elejére feltétlenül Londonban kell lennem. Remélem, egy hónap bőségesen elég lesz arra, hogy keresztül-kasul megismerjem az Egyesült Államokat. Indiában se töltöttem egy hétnél többet, mégis tökéletes bepillantást nyertem az indiai kérdésbe. Sir Cremorne Roger barátom kétheti itt tartózkodás után írta az “Amerika belülről” című könyvet. Szerettem volna Mottyt is magammal vinni, de szegény gyermek nem bírja az utazást. Mindig rosszul lesz a vonaton. Ezért szeretném itt hagyni, amíg visszajövök érte.
Helyemről jól láthattam Tóbiást, amint az ebédlőben felterített a reggelihez. Szerettem volna pár szót váltani vele. Biztos kitalálna valamit, amivel lerázhatnám a nyakamról ezt a szörnyű nőszemélyt gügye fiával egyetemben.
— Nagy megkönnyebbülés lesz számomra az a tudat, hogy Mottyt jó kezekben hagytam. Ismerem a nagyvárosok kísértéseit. Eddig sikerült megvédenem Mottyt ellenük. Együtt él velem vidéken, távol a világ zajától. Tudom, hogy vigyázni fog rá, Wooster úr. Nem fog sokat alkalmatlankodni magának.
Úgy beszélt a szerencsétlen fráterről, mintha az ott sem lett volna. Motty azonban szemmel láthatólag nem sokat törődött a dologgal. A drága gyermek megunta, a bot gombjának ízét és most tátott szájjal meredt maga elé.
— Motty meggyőződéses növényevő, nem iszik semmiféle szeszesitalt és minden idejét olvasással tölti. Ha egy jó könyvet kap, nem is vágyik más után.
Lady Malvern méltóságteljesen felemelkedett.
— Hát előre is nagyon köszönöm a szívességét, Wooster úr. Nem is tudom, mihez kezdtem volna a segítsége nélkül. Gyere, Motty. Mielőtt elutazom, még szétnézünk kissé a városban. Úgyis neked kell megszerezned New Yorkban a rádbízott adatokat, drágám. Tartsd nyitva a szemed és jegyezd fel a benyomásaidat. Ezzel nagy segítségemre leszel. Isten vele, Wooster úr. Kora délután visszaküldöm Mottyt. 
Ezzel elmentek.
— Parancsoljon, uram?
— Mitévők legyünk? Biztosra veszem, hogy minden szót hallott az ebédlőből. Ez a mandró nálunk akar lakni.
— Mandró?
— Hát, ez a kelevény.
— Nem értem, uram.
Éles pillantást vetettem Tóbiásra, Értelmesebb embernek ismertem. Valahogy nem vallott rá a dolog, Aztán hirtelen mindent megértettem. A fickó túlságosan szívére vette a nyakkendőt és még most sem ocsúdott fel a ma reggeli vereségéből.
— Lord Pershore ma estétől kezdve nálunk lakik, Tóbiás. — mondtam hűvösen.
— Kérem, uram. A reggeli tálalva van. 
Majdnem belesírtam a szalonnás rántottába. Tóbiás részvétlensége színültig töltötte a keserűség poharát. Már-már valóságos gyengeségi roham vett rajtam erőt és be akartam csengetni Tóbiást, hogy vagdalja szét a barna bársonykalapomat és a rózsaszínű nyakkendőt, de aztán megembereltem magam. Vigyen el az ördög, ha eltűröm, hogy úgy kezeljen, mint egy láncrafűzött rabszolgát.
De akár Mottyra, akár Tóbiásra gondoltam, egyre jobban elszontyolodtam. Minél tovább rágódtam a dolgon, annál sötétebbnek láttam a helyzetet. Semmit sem tehettem. Ha kivágom Mottyt, elmeséli az anyjának, az meg bepanaszol Agatha néninél és akkor örökre búcsút vehetek Angliától. Előbb-utóbb csak hazavitorlázom szülőhazámba, azzal a biztos tudattal, hogy a hajóhídnál Agatha néném vár rám homokzsákkal a kezében. Nem marad más hátra, mint befogadni a fickót és jó képet vágni a dologhoz.
Dél felé megérkezett Motty poggyásza, majd egy jókora csomagot hoztak a nevére, amelyben könyveket sejtettem. Ettől kissé jobb kedvem kerekedett. A csomag nagyságából vaskos kötetekre következtettem, amelyek legalább egy évre elegendők lesznek a fickó lelki épülésére. Úgy felvidultam, hogy fejembe csapva a “Broadway csodáját” és megigazítva andalítóan rózsaszínű nyakkendőmet, leballagtam a szomszéd étterembe, ahol néhány cimborámmal találkozóm volt. A jó ebéd, hűs italokkal és jóízű társalgással fűszerezve, visszaadták életkedvemet és a délután egész kellemesen telt el. Vacsoraidőre egészen megfeledkeztem Motty létezéséről.
A klubban vacsoráztam, aztán elmentem egy revüszínházba és már elég későre járt az idő, amikor hazaértem, Mottynak se híre, se hamva nem volt, amiből arra következtettem, hogy már lefeküdt.
Csak azt találtam furcsának, hogy a vaskos csomag még mindig érintetlenül hevert az asztalon. Úgy festett a dolog, hogy Motty, miután kikísérte anyját az állomásra, kissé elkószált a városban.
Tóbiás behozta az éjszakai szódás-viszkit. Meglátszott a modorán, hogy még mindig nem tért napirendre a nyakkendő ügyben.
— Lord Pershore lefeküdt már, Tóbiás? — kérdeztem előkelő hűvösséggel.
— Nem, uram, Őlordsága még nem jött haza,
— Hogy-hogy?
— Lord Pershore fél hétkor hazajött, átöltözött és újra elment.
E percben valami furcsa zaj szűrődött be a lakás ajtajából. Mintha valaki a küszöbön kaparászott volna, aztán tompa puffanás hallatszott.
— Nézze meg, mi az, Tóbiás.
— Igen, uram.
Tóbiás kimen és hamarosan visszajött.
— Ha szíveskednék segíteni, ketten be tudnánk hozni, uram.
— Behozni, kit?
— Őlordsága fekszik a lábtörlőn, uram. 
Kisiettem az előszobába. Tóbiásnak igaza volt. Az ajtó előtt hevert Motty és halkan nyögdécselt.
— Valami rohamot kapott a szerencsétlen, — mondtam, szemügyre véve Mottyt. — Csak nem adott valaki húst neki, Tóbiás?
— Nem értem, uram.
— Persze, maga nem tudja, hogy Lord Pershore vegetáriánus. Biztos belediktáltak egy natúrszeletet, vagy valami más húsfélét. Telefonáljon doktorért, Tóbiás!
— Szerény nézetem szerint, nincs szükség orvosra, uram. Ha szíves volna megfogni Őlordsága lábát, míg én a karja alá nyúlok…
— Szent Habakuk! Csak nem gondolja, hogy… hogy…
— Hajlandó vagyok azt hinni, uram.
És, Jupiterre! Tóbiásnak ismét igaza volt. Most már én is helyes nyomon voltam. Jól körülszimatoltam Mottyt. Úgy bűzlött, mint egy rumoshordó. Holtrészeg volt.
Hát ez kellemetlen felfedezés!
— Az ember sohasem, tudhatja előre, Tóbiás!
— Sajnos, ez már így van, uram.
— Mihelyt nincs itthon a macska, cincognak az egerek. Igaz?
— Tökéletesen igaz, uram.
— Ha Lady Malvern sejtené…
— Szerencsére nem sejti, uram.
— Hát akkor cipeljük be.
— Ez lesz a leghelyesebb, uram.
Így aztán becipeltük Mottyt és ruhástól befektettük az ágyába, ahol békés hortyogásba kezdett. Rágyújtottam egy gondűző szivarra és egy karosszékbe roskadva, alaposan átgondoltam a helyzetet. Azt súgta a kisujjam, hogy még sok bajom lesz a drága Mottyval, amíg megszabadulok tőle. Úgy látszik, nem tartozott az erős jellemek közé.
Másnap reggel gondterhesen lehörpintettem a teámat, aztán átballagtam Mottyhoz, hogy kissé kivallassam. Azt hittem, hogy rossz bőrben találom, de ebben alaposan tévedtem. Vidáman lustálkodott az ágyban és a “Tinglí-tangli” legújabb számat nézegette. Olyan üde volt, mint egy frissen kinyílt rózsa.
— Halló! — üdvözöltem.
— Halló! — felelte Motty.
— Hogy van?
— Hát csak vagyogatok.
Ezzel megfeneklett a beszélgetés,
— Nem fáj kissé a feje? — folytattam egyenesen rátérve a tárgyra.
— Nekem? Dehogy fáj! Remekül érzem magam! — felelte Motty lelkesen. — Tudja, ez a Tóbiás, pompás fickó. Borzalmas fejfájásra ébredtem, de a jó Tóbiás megitatott velem valami barna lötyedéket, amely tüstént rendbe hozott. Az mondta, hogy a saját találmánya. Szeretnék közelebbről megismerkedni ezzel a csodainassal. Úgy látszik, páratlan a maga nemében.
Alig hittem a szememnek. Ez volt az a bárgyú alak, aki tegnap reggel még a botja gombját szopogatta a szemem láttára?
— Biztos olyasmit evett tegnap vacsorára, ami megártott a gyomrának. — vélekedtem, alkalmat adva neki, hogy elkerülhesse a kínos magyarázkodást, azonban Mottynak esze ágában sem volt kibúvót keresni.
— Dehogy! — felelte határozottan. — A vacsorában nem volt hiba. Jobb bifszteket Angliában sem kapni, mint itt. Az volt a baj, hogy sokat piáltam. Rengeteget! Sőt, még annál is többet! És elárulhatom, hogy még többet fogok inni. Minden este leszopom magam. Ha egyszer is józannak lát, öreg szivar, szemrehányólag veregesse meg a vállam és mondja azt “Na, na!” — kiáltotta Motty önfeledten. — Meglátja, hogy szépen bocsánatot kérek és tüstént megyek, hogy helyrehozzam a mulasztást.
— Hát velem mi lesz?
— Mi lenne magával?
— Hogy úgy mondjam, bizonyos fokig felelősséggel tartozom magáért. Ha tovább is így folytatja, végül bajba kerülök maga miatt.
— Sajnálom, de nem segíthetek magán. — felelte Motty határozottan. — Idefigyeljen, öreg cimbora! Ez az első eset életemben, hogy szabadon engedhetek a nagyváros kísértéseinek. Elvégre, miért volnának a nagyvárosnak kísértései, ha senki sem engedne nekik? Hiszen ez valóságos sértés volna a várossal szemben. Emellett, anya azt mondta, hogy tartsam nyitva a szememet és gyűjtsek benyomásokat.
Leroskadtam az ágya szélére, mert forgott körülöttem a szoba.
— Tudom, hogy mit érez, öreg csatár. — vígasztalt Motty. — Szívesen lemondanék róla a maga kedvéért, de ez ellenkezne az elveimmel. Első a kötelesség! Ez az első eset, hogy szabadjára engedtek és feltett szándékom, hogy alaposan élek az alkalommal. Csak egyszer vagyunk fiatalok! Miért pazaroljam fiatal életem legszebb napjait könyvolvasásra? Fiatal vagy, örülj az életnek! Trallala! Éljen a bor!
Ebből a szemszögből nézve, volt valami igazság a dologban.
— Egész eddigi életemben lent gubbasztottam Much Middlefoldban, lent a legsötétebb Shropshire-ben és ha valaki nem gubbasztott Much Middlefoldban, akkor nem is tudja, mi az: gubbasztani. Már az is izgalom volt, ha vasárnap a mise alatt valamelyik gyereket rajtakapták, hogy a kórusban csokoládét majszolt. Ha ilyesmi fordul elő, öt napig másról sem beszélünk. Egy boldog hónapom van New Yorkban, és annyi kellemes emléket akarok magamba raktározni, amennyi elég lesz a hosszú téli esték unalmának elűzésére. Ez az egyetlen kínálkozó alkalom, hogy multam lehessen és rajta leszek, hogy minden órának leszakítsam a gyümölcsét. Most pedig árulja el, öreg hóhányó, hogyan lehet érintkezésbe lépni Tóbiással? Bejön csengetésre, vagy pedig kiabálni kell neki? Szeretném megbeszélni vele egy szívderítő szódás-brendi ügyét.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Eleinte abba a mentőhorgonyba kapaszkodtam, hogyha mindenhová elkísérem Mottyt, jelenlétem fékezőleg fog hatni rá. Abban a hiszemben voltam, hogy amikor ő a társaság lelke és túlságosan ágaskodik benne a szentlélek, elég lesz egyetlen szemrehányó pillantást vetni rá, hogy észre térítsem. Így aztán másnap este magammal vittem vacsorázni. Ez volt az első és utolsó eset, hogy vele tartottam. Nyugodt, békeszerető fickó vagyok, aki életem javarészét Londonban töltöttem el és így nem tudok lépést tartani a Motty-fajta vidéki, jól kisportolt fiatalemberek tempójával. Nem vagyok semmiféle rendes mulatság ellensége, de azt már én is feltűnőnek találom, ha valaki félkemény tojásokat dobál a ventilátor légcsavarjai közé. Szóval, nem vagyok semmi jónak az elrontója, de mégsem táncolok négertáncot az asztal tetején és nem szeretek pincérekkel, üzletvezetőkkel és hasonló jómadarakkal veszekedni, amikor nyugodt emésztésre vágyom.
Amikor végre sikerült meglógnom Mottytól és a kiállott izgalmaktól megviselve hazaérkeztem, szentül elhatároztam, hogy ez volt az utolsó eset, hogy beleavatkozom Motty mulatságába. Ezen kívül csak egyszer keresztezték egymást útjaink, amikor éjfél után hazafelé bandukoltam és egy sötét lebuj előtt hátra kellett ugranom, mert az ajtón kérészül valami súlyos tömeg repült el az orrom előtt, hogy a szembe lévő járdán kössön ki. A furcsa madár Motty volt, míg a kocsma ajtajában egy feltűrt ingujjú, muszklis csaposlegény sötét elégtétellel bámult utána.
Nem tehetek róla, de bizonyos fokig rokonszenveztem a fickóval. Mindössze négy hét állott rendelkezésére, hogy tíz évi mulasztást kipótoljon és további tíz évre kimulassa magát és így senki sem vehette tőle rossznéven, hogy alaposan belefeküdt a dologba. Az ő helyében én se csináltam volna másképpen. Annyi azonban tagadhatatlan, hogy kezdte túlzásba vinni a dolgot, Ha nem Lady Malvern és Agatha néni sötét árnyai lettek volna az ügy hátterében, elnéző mosollyal figyelem Motty gyors haladását a korhelység útján. Azonban képtelen voltam szabadulni attól a gondolattól, hogy előbb, vagy utóbb engem vonnak felelősségre Motty elzülléséért. És ez így ment nap, nap után. Ezen töprengtem minden este, amint valamelyik karosszékben virrasztva, lestem az ismerős, tántorgó lépteket, hogy aztán Tóbiás segítségével lefektessem tökrészeg védencemet, és másnap szemügyre vegyem az éjszakai mulatság gyakran kék-zöld foltok képében mutatkozó nyomait. A dolog lassanként az idegeimre ment. Fogyni kezdtem és szavamra mondom, rövidesen csak az árnyéka voltam önmagamnak. A legkisebb zajra ijedten rezzentem össze, meg minden.
És Tóbiás részéről még mindig semmi részvét. Ez fájt a legjobban. A csirkefogó még mindig pimpós volt a kalap és a nyakkendő miatt és fapofával tett-vett körülöttem. Egyik különösen viharos éjszaka után bátorításra vágytam és sutba dobva a hagyományos Wooster-büszkeséget, szinte könyörögve fordultam hozzá.
— Tóbiás, ez már mégis több a soknál!
— Tessék, uram?
— Tudja jól, hogy mire gondolok. Ez a fickó úgy viselkedik, mintha sohase lett volna gyerekszobája. Túlzásba viszi a dorbézolást.
— Igen, uram.
— Ne felejtse el, hogy engem fognak miatta felelősségre vonni. Hiszen maga ismeri Agatha nénémet.
— Igen, uram.
— Nahát! Mitévők legyünk?
Egy darabig vártam, de a csirkefogó hajlíthatatlannak látszott.
— Mondja, Tóbiás, nincs valami épkézláb terve, amivel megfékezhetnénk a barátunkat?
— Nincs, uram.
Ezzel elvonult a vackába. Makacs disznó! Pedig az egész hűhó ostobaság volt. Nekem hiába beszél Tóbiás, a “Broadway csodája” kifogástalan kalap. Határozottan szemrevaló jószág és a barátaim osztatlan bámulatát vívta ki. De ez a “csakazértis” disznó, mert neki a “Fehér Ház dísze” jobban tetszett, cserbenhagyja a gazdáját.
Ekkoriban történt, hogy a fiatal Motty azt vette a fejébe, hogy éjszakai kirándulásaiból magával cipelte ivópajtásait és a kora hajnali órákban nálam folytatták a ricsajozást. Ezt már én is megelégeltem. Az a városnegyed, ahol laktam, nem alkalmas az ilyen mulatságokra. Sok cimborám lakott a Washington-tér környékén, akiknek éjfél után kettő felé kezdődik az este. Festők, írók és hasonlók, akik ha egyszer belejönnek a mulatságba, a tejes kocsi érkezéséig nem is hagyják abba. Arrafelé ezt tökéletesen rendben levőnek tekintik, sőt szeretik az ilyesmit. A szomszéd nem is tud addig elaludni, amíg nem táncolnak hawai verbunkost a fölötte lévő lakásban. Az 57. Avenue légköre azonban más, és amikor Motty hajnali háromkor vidám kíséretével megérkezett a ház elé, ahol csak annyit időztek, amíg kórusban elénekelték az “öreg pitli, nem vén pitli” című pajkos egyetemi nótát, a régi bérlők határozottan ingerülten fogadtak a szerenádot. Másnap reggel hosszabb telefon beszélgetésem volt a házgondnokkal és hosszú időmbe került, amíg sikerült némiképpen lecsillapítanom.
Másnap este korán hazamentem, miután egy félreeső vendéglőben, ahol nem kellett attól félnem, hogy Mottyba botlom, elfogyasztottam magányos vacsorámat. A szalonra mély sötétség borult és éppen fel akartam gyújtani a villanyt, amikor valami bombaként robbant elő a sötétből és a következő szempillantásban kegyetlenül ráncigálni kezdte a nadrágom szárát. A Motty okozta izgalmak annyira legyöngítettek, hogy képtelen voltam szembeszállni a titokzatos támadóval. Ijedt kiáltással hátraugrottam és kitántorogtam az előszobába. Tóbiás éppen akkor bújt elő az odvából, hogy utánanézzen a dolognak.
— Engem hívott, uram.
— Tóbiás! — kiáltottam rémülten. — Valami fenevad bujkál benn a sötétben, amely belekapott a nadrágomba!
— Biztos Rollo volt, uram.
— Ki a fene?
— Figyelmeztettem volna rá, uram, de nem hallottam, hogy hazajött. Kissé vad még, mert nem szokta meg a helyet,
— Ki az ördög az a Rollo?
— Őlordsága bull-terrierje. Őlordsága kockán nyerte egyik ismerősétől és az asztal lábához kötötte. Ha megengedi, uram, előre megyek és lámpát gyújtok.
Annyi bizonyos, hogy Tóbiás nem ismeri a félelmet. Egyenesen besétált a nappaliba és felcsavarta a villanyt. Ez volt szerintem a legnagyobb hőstett Dániel látogatása óta az oroszlánbarlangban. Még a szempillája sem rezdült meg. Azt hiszem ez az a bizonyos állati delejesség, amellyel tökéletesen leszerelte a dühös bestiát. Akármi volt is, a kutya ahelyett, hogy belemart volna a lába szárába, úgy lecsillapodott, mintha brómot kapott volna és hátára hengeredve játékosan kapált lábaival a levegőben. Ha Tóbiás lett volna a gazdag nagybácsija, akkor sem fogadhatta volna kitörőbb örömmel. Mihelyt azonban engem is észrevett, ismét talpraugrott és nyakán felborzolódott a szőr. Mintha ez lett volna az egyetlen életcélja, hogy ott harapjon belém, ahol csak hozzám fér.
— Rollo még nem szokta meg önt, uram. — állapította meg Tóbiás, elismerő pillantást vetve a rusnya dögre. — Kiváló házőrző kutya.
— Nekem pedig semmi szükségem sincs olyan házőrzőre, amely nem akar beengedni a saját lakásomba.
— Ebben igaza van, uram.
— Hát akkor mit csináljak?
— Biztosra veszem, uram, hogy az állat idővel megbarátkozik önnel. Csak addig ilyen vad, amíg nem szokta meg az ön sajátos szagát.
— Hagyja békén az én sajátos szagomat! Ha azt hiszi, hogy egész fiatalságomat az előszobában lődörögve fogom eltölteni, abban a reményben, hogy ez a vacak dög végül is jó szagúnak talál, akkor nagyon téved.
Hirtelen eszembe jutott valami.
— Tóbiás!
— Parancsoljon, uram!
— Holnap reggel az első vonattal elutazom, Todd úr meghívott a vidéki nyaralójába és egy darabig ott maradok.
— Parancsolja, hogy elkísérjem, uram? 
— Nem.
— Ahogy tetszik, uram,
— Nem tudom, hogy mikor jövök haza. A leveleimet küldje utánam.
— Igen, uram.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Tény és való, hogy már a hét végén hazaérkeztem. Todd Rocky cimborám furcsa fickó és teljesen egyedül él Long Island vadonában és ebben leli örömét. Én viszont nem vagyok barátja az ilyen különcségeknek. Az öreg Rocky remek pofa, de elég volt pár napot eltöltenem az erdei nyaralójában, hogy visszavágyjak New Yorkba, még Motty zavaró jelenlétének ellenére is. Long Islandon minden nap 48 órából áll és éjszaka lehetetlenség aludni a tücskök pokoli lármájától, emellett két mérföldet kell járnod, hogy egy pohár sört ihass és hat mérföldet, amíg egy esti lapot kapsz. Megköszöntem Rockynak a szíves vendéglátást és a naponta egyetlenegyszer közlekedő vicinálissal visszadöcögtem New Yorkba. Ebédidőben érkeztem meg és egyenesen a lakásomra mentem. Tóbiás meghallotta érkezésemet és előbújt az odvából. A nappaliba benyitva, óvatosan körülnéztem, Rollo után fürkészve.
— Hol a kutya, Tóbiás? Megkötötte valahol?
— Nincs már itt, uram. Őlordsága a házmesternek ajándékozta, ez meg eladta valakinek. Őlordsága megneheztelt a kutyára, mert az állat alaposan beleharapott a lábikrájába.
Nem is tudom, mikor hallottam utoljára ilyen kellemes újságot. Lelkifurdalásom támadt, hogy kissé könnyelműen ítéltem meg szegény jószágot. Úgy látszik, sok jó tulajdonsága volt, ami csak idővel derült ki.
— Remek! — mondtam. — Itthon van Lord Pershore?
— Nincs itthon, uram.
— Hazavárja ebédre?
— Nem, uram.
— Nem tudja, hol van?
— A börtönben, uram.
— Börtönben?!
— Igen, uram.
— Jól értettem, hogy börtönben van?
— Igen, uram. 
Leroskadtam egy székre.
— Miért? — kérdeztem.
— Mert megtámadott egy rendőrt, uram.
— Micsoda! Lord Pershore megtámadott egy rendőrt!
— Igen, uram. 
Valósággal megnémultam.
— De hiszen ez borzasztó, Tóbiás!
— Tessék, uram?
— Mit szól majd Lady Malvern, ha megtudja?
— Nem hinném hogy Őladysége megtudná, uram.
— Hogyne tudná meg, ha visszajön és számon kéri tőlem a drágalátos fiacskáját.
— Azt hiszem, akkorára Lord Pershore büntetése letelik, uram.
— És ha nem?
— Akkor célirányos lesz valami elfogadható magyarázatot keresni, uram.
— De mit?
— Esetleg azt mondhatná, uram, hogy Őlordsága rövid időre Bostonba utazott.
— Miért éppen Bostonba?
— Boston igen érdekes és jóhírű város, uram. Onnan indult ki az amerikai szabadságharc.
— Tóbiás! Maga fején találta a szögeit. Ezt fogjuk mondani!
— Igen, uram.
— Még jó, hogy így történt. Ha nem csukják be őkelmét, Lady Malvern valamelyik szanatóriumban látta volna viszont a drága Mottykáját.
— Magam is azt hiszem, uram.
Minél tovább rágódtam a dolgon, annál egészségesebbnek látszott ez a börtön história. Orvosi rendeletre sem kerülhetett jobb helyre. Más mód nem kínálkozott Motty megfékezésére. Kissé sajnáltam szegény ördögöt, de ha közelebbről vizsgáljuk a dolgot, az, aki egész életét Lady Malvern társaságában töltötte, lent Shropshire-ban, az Isten háta mögött, nem is találhatta olyan szörnyűnek a börtönéletet. Mindent egybevetve, Motty szomorú esete széles jókedvre hangolt. Újra szépnek láttam az életet, vagy ahogy a költők mondják: “Az egész élet egyetlen édes dalnak tűnt fel”. Néhány hétig olyan nyugodt kényelemben volt részem, hogy szavamra mondom, egészen megfeledkeztem Motty létezéséről. Csak Tóbiás viselkedése homályosította el boldogságom egét. Inasom még mindig a sértődöttet játszotta és hűvös tartózkodással járkált körülöttem. A dolgát most is kifogástalanul ellátta, de volt valami furcsa kimértség a modorában. Egyik reggel, amikor éppen a rózsaszín nyakkendőmet kötöttem, megláttam a tükörben Tóbiás fájdalmas tekintetét.
Ekkor érkezett vissza Lady Malvern, jóval előbb, mint ahogy vártuk. Abban a hitben ringatóztam, hogy legrosszabb esetben is csak a jövő héten látom viszont. Egész megfeledkeztem arról, hogy szalad az idő. Kora reggel állított be hozzám, amikor még az ágyban heverésztem és teámat szopogatva, elmélkedtem a világ soráról. Tóbiás irgalmatlanul rámtört a vészhírrel, hogy Őladysége megérkezett és a nappaliban vár. Magamra ráncigáltam a nadrágomat, fölé a házikabátot és besiettem a nappaliba.
Ugyanabban a karosszékben trónolt, mint első látogatásakor és éppoly félelmetesen terebélyes volt. Mindössze annyi volt a különbség, hogy most nem villantotta rám mind a hetvenhét fogát.
— Jó reggelt! — üdvözöltem szívélyesen. — Hát már visszajött.
— Igen, visszajöttem.
Olyan fagyosan beszélt, mintha lenyelte volna az északi szelet. Eleinte abban a hiszemben voltam, hogy azért ilyen rosszkedvű, mert még nem reggelizett. Én is csak akkor vagyok az a csupakedély fickó, aki úgy ragyog környezetére, mint a napsugár, ha már lenyeltem néhány falatot. Addig nem is jövök emberszámba, amíg be nem kebeleztem két-három félkemény tojást néhány csésze kávé kíséretében.
— Ugye, még nem reggelizett? — kérdeztem megértően.
— Még nem reggeliztem.
— Nem akar egy lágytojást, vagy egy kis sült kolbászt?
— Köszönöm, nem kérek.
Ezt olyan hangon mondta, mintha a tojás és kolbászellenes liga fővédnöknője volna. Egy darabig hallgattunk.
— Tegnap este már kerestem, Wooster úr, de senki sem volt otthon.
— Nagyon sajnálom. Jó útja volt?
— Köszönöm, tűrhetően utaztam.
— Mindent megnézett? A Niagara vízesést, a Yellowstone parkot, a jó öreg Grand Canyont, meg mindent?
— Éppen eleget láttam.
Ismét fagyos csend borult a szobára. Tóbiás nesztelenül besuhant és teríteni kezdett az ebédlőben.
— Remélem, Wilmot nem volt túlságosan a terhére, Wooster úr?
Mély lélegzetet vettem, mert már vártam, hogy Motty után érdeklődjön.
— Egy cseppet sem! Nagyon összebarátkoztunk Wilmottal! Remek fickó!
— Szóval állandóan együtt voltak?
— Végkimerülésig! Úgy éltünk, mint a sziámi ikrek. Mindent együtt néztünk meg. Délelőttönként elmentünk a Szépművészeti Múzeumba, aztán megebédeltünk valamelyik rendes vegetáriánus vendéglőben, délután hangversenyekre jártunk, utána pedig itthon fogyasztottuk el könnyű vacsoránkat. Vacsora után dominózni szoktunk, persze csak rövid ideig, aztán, — zsupsz! — be a jó puha ágyba. Korán fekvés, korán kelés a hosszú élet titka! Remekül töltöttük az időnket. Szinte búnak estem, amikor Bostonba utazott.
— Biztos abban, hogy Bostonba ment?
— Hogyne! — ezzel kiszóltam Tóbiásnak, aki a szomszéd szobában zörgött az evőeszközökkel. — Tóbiás, ugye Lord Pershore nem gondolta meg magát és tényleg Bostonba utazott?
— Úgy van, uram.
— Tudtam, hogy így van. Igen. Motty Bostonba ment.
— Hát akkor mivel tudná megmagyarázni azt, Wooster úr, hogy amikor tegnap délután megtekintettem Blackwell szigetén az állami börtönt, hogy adatokat gyűjtsek a könyvem számára, kit láttak szemeim, ha nem az én szegény, drága Mottykámat, amint csíkos rabruhában egy nehéz kalapáccsal követ tört az út szélén?
Valami feleleten törtem a fejem, de semmi sem jutott az eszembe. Sokkal nagyobb kaliberű koponya kellett volna ehhez, mint az enyém, hogy erre a kérdésre válaszoljon. Hiába erőltettem az öreg kókuszdiót, hogy szinte zúgott a nagy erőfeszítéstől, a gallérom és haj választékom közti üres térben néma csend uralkodott. Kukán hallgattam és szerettem volna másutt lenni. Lady Malvern tovább beszélt. Úgy látszik, eddig türtőztette magát, de most úgy kipukkant, mint egy pezsgőspalack.
— Szóval így vigyázott az én szegény kis fiacskámra, Wooster úr! Hát így visszaélt a bizalmammal! Magára bíztam Mottyt, abban a nyugodt tudatban, hogy megóvja minden emberi gonoszságtól. Ártatlan, vakon bízó fiatalemberként jött ide, aki üde tapasztalatlanságában nem ismerte a nagyváros gonosz csábításait és maga rossz útra csábította őt.
Egyetlen szót sem tudtam kinyögni. Egyre Agatha néném képe lebegett előttem, amint a haragtól remegő füllel issza magába az újdonságot és máris kezdi köszörülni csatabárdját, hogy kellőképpen fogadhasson, ha hazamegyek.
— Maga szántszándékkal…
Valahol messze, a ködös távolban megszólalt egy lágy hang.
— Ha Őladysége megengedi, tüstént megmagyarázom a dolgot.
Tóbiás kisuhant az ebédlőből és egyszeriben ott állott a porondon. Lady Malvern megpróbálta egy jeges pillantással belefojtani a szót, de ez kárbaveszett fáradság Tóbiással szemben. Rajta aztán igazán nem fog az ilyesmi.
— Úgy látom, hogy Őladysége félreértette Wooster urat. Abban a hitben méltóztatik lenni, hogy Wooster úr New Yorkban tartózkodott, amikor Őlordságát… hm, őrizetbe vették. Amikor Wooster úr azt állította, hogy Lord Pershore Bostonba utazott, tökéletesen jóhiszeműen járt el és az én jelentésemre támaszkodott. Ugyanis Wooster úr kizárólag tőlem értesült Lord Pershore állítólagos hollétéről. Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy Wooster úr, egyik vidéki barátjánál volt látogatóban és Őladységétől értesült először a helyzet tényleges állásáról.
Lady Malvern villámló tekintettel rámordult, de Tóbiás “tekintet és mordulás” mentes.
— Attól féltem, hogy Wooster úr túlságosan szívére veszi a dolgot, ha megtudja az igazságot, miután annyira ragaszkodott Őlordságához és minden igyekezetével azon volt, hogy lelkiismeretesen vigyázzon rá. Ezért voltam olyan bátor és azt mondtam neki, hogy Lord Pershore Bostonba utazott egy ismerőséhez. Nehezen tudtam volna meggyőzni Wooster urat, hogy Őlordsága önként és a legnemesebb szándéktól vezérelve ment a börtönbe, de Ladységed jobban ismeri a fiát és így rögtön megérti a dolgot.
— Micsoda! — kiáltotta Lady Malvern tágranyitott szemmel. — Azt meri állítani, hogy Lord Pershore önként ment börtönbe?
— Engedje meg, Ladységed, hogy kissé megmagyarázzam a dolgot. Ladységed búcsúszavai mély hatással voltak Őlordságára. Gyakran hallottam, amint Wooster úr előtt ama óhajának adott kifejezést, hogy szeretne alapos munkát végezni az ön utasításaihoz mérten, amivel komoly anyagot szállítana Ladységed Amerikáról szóló könyvéhez. Wooster úr a tanúm, hogy milyen levert volt Lord Pershore, amiért olyan kevés segítséget tud nyújtani a műhöz.
— Úgy van! — mondtam szóhoz jutva. — Folyton emiatt rágta a fülem!
— Egyik este az az ötlete támadt, hogy személyesen fogja kitapasztalni az amerikai börtönviszonyokat. Annyira megtetszett neki az ötlet, hogy semmi áron sem hagyta lebeszélni magát. Minden erre irányuló igyekezetem kárbeveszett fáradság volt.
Lady Malvern Tóbiásra nézett, aztán rám, aztán ismét Tóbiásra. Szemmel láthatólag nehezére esett lenyelnie a dolgot.
— Különben is, Ladységed tökéletesen tisztában van azzal, — folytatta szemrebbenés nélkül Tóbiás, — hogy egy olyan szilárd jellemű férfi, mint Lord Pershore csakis önként, a saját szabad akaratából ment börtönbe és nem is feltételezi róla, hogy valami olyan törvényszegést követett el, amely maga után vonta a letartóztatását. Lord Pershore tökéletes gentleman és ezt mindnyájan nagyon jól tudjuk.
Lady Malvern pislogott, de aztán megadta magát.
— Bocsásson meg, Wooster úr! — mondta ünnepélyesen. — Igazságtalan voltam magához. Sokkal jobban ismerhettem volna Wilmotot. Tudhattam volna, hogy milyen nemes, tiszta lélek.
— Az! — helyeseltem. — Az!
— Kész a reggeli, uram. — jelentette Tóbiás.
Asztalhoz ültem és a kiállott izgalmaktól még kissé kábán piszkálgattam az elém tett tükörtojást.
— Tóbiás! — mondtam mély érzéssel. — Maga megmentette az életem.
— Szívesen tettem, uram.
— Agatha néni sose hitte volna el, hogy nem én vittem Mottyt a romlásba.
— Magam is azt hiszem, uram. Elgondolkozva szurkáltam villámmal a tükörtojást. Roppant meghatott Tóbiás nemeslelkűsége, ahogy segítségemre sietett. Valami azt súgta belül, hogy a nemes cselekedet méltó jutalomra vár. Pár pillanatig még haboztam, de aztán elhatároztam magam.
— Parancsoljon, uram.
— Tóbiás!
— Igen, uram?
— Égesse el!
— Köszönöm, uram.
— És Tóbiás…
— Igen, uram?
— Üljön taxiba és azonnal vegye meg nekem a “Fehér Ház csodáját”, amilyet Coolidge elnök is visel.
— Nagyon köszönöm, uram.
Egészen megkönnyebbültem. A felhők szétoszlottak és az egész világ újra mosolygott. Úgy éreztem magam, mint az a regényhős, akiről mostanában olvastam. Az is húsz fejezeten át hadakozott a feleségével, hogy aztán az utolsó fejezetben mindent elfelejtsen, és mindent megbocsásson. Éreztem, hogy még nem juttattam kellőképpen kifejezésre a Tóbiás iránt érzett hálámat.
— Tóbiás! Mindez semmi. Mit adhatnék még magának?
— Előre is köszönöm, uram, ha megengedi, ötven dollár nagyon jól jönne…
— Ötven dollár?
— Ezzel megadhatom egy becsületbeli adósságomat, amellyel Őlordságának tartozom.
— Maga ötven dollárral tartozik Lord Pershorenak?
— Igen, uram. A dolog úgy történt, hogy aznap éjjel, amikor Őlordságát letartóztatták, véletlenül találkoztam vele az utcán. Akkoriban sokat törtem a fejemet, hogy miképpen lehetne Őlordságát rábírni arra, hogy hagyjon fel éjszakázó életmódjával. Őlordsága kissé emelkedett hangulatban volt és bizonyára valamelyik barátjával tévesztett össze. Csak ezzel magyarázható meg, hogy amikor voltam olyan bátor és ötven dollárban fogadtam vele, hogy nem meri orron ütni a felénk sétáló rendőr-őrszemet, Őlordsága állta a fogadást és meg is nyerte.
Kivettem a tárcámat és szó nélkül leolvastam az asztalra száz dollárt.
— Vágja zsebre, Tóbiás! Ötven dollár nem elég. Hanem, tudja, maga igazán páratlan a maga nemében!
— Igyekszem kiérdemelni a gazdám elismerését, uram. — felelte szerényen Tóbiás.


3. FEJEZET.

Tóbiás és a kemény legény.

Néhanapján, amikor a reggeli teámat szürcsölgetem az ágyban és elnézem Tóbiást, amint nesztelenül ide-oda cikázva kikészíti a ruhadarabjaimat, eszembe villan az a szörnyű gondolat, hogy mit is csinálnék Tóbiás nélkül? New Yorkban még hagyján, de otthon, Londonban valósággal lidércnyomásként kínoz ez a gondolat. Akadtak aljas csirkefogók, akik a legsötétebb eszközökkel akarták elcsalni tőlem. Biztos tudomásom van róla, hogy a fiatal Foljambe Reggie kétszerannyi fizetést ígért neki, mint amennyit nálam kap és Bingham-Reeves Alistair, akinek az inasa köztudomás szerint állandóan ferdén vasalja a gazdája nadrágélét, olyan mohón villogó szemmel követi Tóbiás minden mozdulatát, ha látogatóban jár nálam, mint egy kiéhezett tigris, úgyhogy szinte ökölbeszorul a kezem. Piszkos kalózok!
Az a baj, hogy Tóbiás mindenben olyan tökéletes. Még az inggombokat is páratlanul ügyes mozdulattal rakja be az ingembe.
Válságos helyzetben teljesen rábízom magam és még sohasem hagyott cserben. De nemcsak nekem az őrangyalom, hanem minden komám nyugodtan számíthat rá, ha nyakig van a csávában. Vegyük például szegény öreg Bicky és a keménykötésű nagybátyja esetét.
Már jó néhány hónapja Amerikában éltem, amikor a dolog történt. Egyik este jó későn értem haza és Tóbiás behozta az éjszakai viszki-porcióm.
— Bickersteth úr járt itt a távolléte alatt, uram.
— Igen? — kérdeztem álmosan.
— Kétszer is visszajött, uram. Kissé izgatottnak látszott.
— Be volt rúgva? — kérdeztem, ismerve Tóbiás virágnyelvét.
— Nem, uram, inkább rosszkedvű.
Tűnődve szopogattam a viszkit. Sajnáltam szegény öreg Bickyt, hogy valami kellemetlenség érte, de ugyanakkor, őszintén szólva, örültem is neki, mert így volt valami, amiről tartózkodás nélkül beszélhettem Tóbiással. Ugyanis az utóbbi időben kissé feszült volt köztünk a viszony és nehezen találtam olyan beszédtémát, amely minden személyi vonatkozástól mentes volt.
Úgy állt a dolog, hogy, — helyesen, vagy helytelenül, — de fejembe vettem, hogy bajuszt növesztek és ez az elhatározásom valósággal fejbevágta Tóbiást. Még csak látni sem bírta szépen serkedő bajuszkámat és azóta a néma kárhoztatás feszült légkörében éltem. Kétségtelen, hogy öltözködés kérdésében Tóbiás véleménye mérvadó és feltétlenül követendő, de az már mégis csak több a soknál, hogy a ruhatáram után a képesfelemet is kisajátítsa. Senkise mondhatja, hogy konok fickó vagyok, aki nem hallgat az okos szóra. Rendszerint szelíd bárányként tűrtem, ha Tóbiás leszavazta valamelyik kedvenc ruhámat, vagy nyakkendőmet, de amikor a felső ajkam fölötti részre, is jogot formált, bennem is feltámadt a jó öreg bulldog szellem és megvédtem az akaratszabadságomat. Ideje volt, hogy a sarkamra álljak és kissé letörjem a fickó szarvát.
— Bickersteth úr azt mondta, hogy később újra visszajön.
— Mi történhetett vele, Tóbiás? — kérdeztem és elgondolkozva pödörgettem bajuszkámat, de Tóbiás fájdalmasan sértődött pillantására abbahagytam a műveletet.
— Fogalmam sincs róla, uram. A lapokban olvastam, hogy Bickersteth úr nagybátyja holnap érkezik New Yorkba a Carmantic fedélzetén.
— Tényleg?
— Igen, uram. 
Chiswick herceg Őkegyelmessége. Ez újság volt számomra, hogy Bicky nagybátyja herceg. Furcsa, hogy az ember milyen keveset tud a barátairól. Bickyvel a Washington-téri művésztársaságban ismerkedtem meg egy éjszakai ricsajon, röviddel a New Yorkba érkezésem után. Akkoriban nagyon kínzott a honvágy és amikor kiderült, hogy Bicky nemcsak angol, hanem velem egyidőben járt Oxfordban, nagyon összebarátkoztunk, jóllehet Bickynél nagyobb tökfilkót keveset láttam életemben. Ezek után természetesen együtt jártunk a művészek közé. Rendszerint meghúzódtunk egy csendes sarokban, amely nem hemzsegett a festőktől, szobrászoktól és hasonló borzas, lelkes, de legfőképpen hangos ifjú titánoktól, egy kis békés szunyókálásra. Később még jobban megkedveltem, amikor kiderült, hogy élethűen utánozza a macskát kergető bulldog ugatását. De bármennyire összebarátkoztunk, mindössze annyit tudtam róla, hogy állandóan pénzzavarral küzd és van egy angliai nagybátyja, akitől havi járadékot húz, és ez tartja benne a lelket.
— Ha Chiswick herceg a nagybátyja, akkor miért nincs neki is valami címe? — kérdeztem. — Miért nem hívják Lord Mifénének?
— Bickersteth úr a herceg elhunyt nővérének a fia, az édesanyja feleségül ment Bickersteth Rollo kapitányhoz a Coldstream gárdából.
Persze, gondolhattam volna, hogy Tóbiás ezt is tudja.
— Bickersteth úr apja is meghalt?
— Igen, uram.
— Hagyott a fiára valami örökséget? 
— Semmit, uram.
Kezdtem már érteni, hogy miért hánykolódik úgy szegény Bicky a nagyvilágban, mint valami hajóroncs. A felületes szemlélő azt hihetné, hogy milyen kellemes dolog, ha valakinek hercegi nagybátyja van, pedig nem így áll a dolog. Az öreg Chiswick szörnyen gazdag vén salabakter, legalább fele London az övé, nem beszélve vagy öt északi grófságról, de ugyanakkor közismert dolog, hogy ő a legkrajcároskodóbb vén skót egész Angliában. Pontosan az, akiről az amerikaiak azt mondják, hogy “megfejné a bakkecskét is”. Ha Bicky szülei után nem maradt örökség és szegény fickónak abból kellett megélnie, amit a vén garasrágóból kipréselt, akkor igazán nem csoda, hogy mindig rossz bőrben volt.
Mindez azonban nem nyújtott magyarázatot arra, hogy miért keresett Bicky ilyen lázasan, mert sohasem kért senkitől pénzt kölcsön. Azt hajtogatta, hogy meg akarja őrizni a barátait és ezért elvből senkit sem vág meg.
Eddig jutottam gondolataimban, amikor kinn csengettek. Tóbiás kiment, hogy ajtót nyisson.
— Igen, uram. Wooster úr éppen most jött haza. — hallottam Tóbiás hangját és a következő pillanatban siralmas arccal berobogott Bicky.
— Halló, Bicky! Tóbiás mondta, hogy kétszer is kerestél. Mi baj van, öreg csatár?
— Nagy bajban vagyok, Bertie. Tanácsot szeretnék kérni tőled.
— Megadjuk. — mondtam kegyesen. — Halljuk a trillát.
— Holnap érkezik a nagybátyám New Yorkba,
— Tudom, Tóbiás mondta nekem,
— Chiswick hercege, ha nem tudnád.
— Azt is tudom. Tóbiás mondta nekem. 
Bicky csodálkozó tekintetett vetett rám.
— Úgy látszik, a te Tóbiásod mindent tud.
— Magam is azt hiszem.
— Szeretném, ha azt is tudnád, hogyan másszak ki a csávából, amelybe belekerültem. — mondta komoran Bicky.
— Tóbiás! Bickersteth úr benne van a szószban és szeretné, ha maga kihúzná.
— Kérem, uram. Igyekezni fogok a segítségére lenni.
Bicky kétkedően rázta a fejét.
— Őszintén szólva, a dolog szigorúan magánjellegű és így…
— Sose szégyenkezzél, öreg fazék. Lefogadom, hogy Tóbiás máris mindent tud a bajodról. Igaz, Tóbiás?
— Igen, uram.
— Mi!? — kérdezte Bicky rémülten.
— Lehet, hogy tévedek, uram, de valószínűleg az okoz nehézséget önnek, hogy mivel magyarázza meg Őhercegségének azt, hogy New Yorkban van, ahelyett, hogy Coloradóban tartózkodna.
Bicky megtántorodott.
— Honnan a fenéből tudja ezt?
— Véletlenül összetalálkoztam Chiswick herceg inasával, mielőtt elutaztunk Londonból. Bruce régi jó ismerősöm, uram. Tőle hallottam a dolgot, ő viszont véletlenül fültanúja volt, amint a herceg beszélt önnel a könyvtárban.
Bicky tompán felkacagott.
— Hát, ha mindenki mindent tud, akkor nincs értelme a titkolódzásnak. Az öreg vaddisznó egyszerűen száműzött Angliából, azt állítva, hogy mihaszna naplopó vagyok. Kijelentette, hogy minden hónapban kapok tőle egy szerény járadékot, de azzal a kikötéssel, hogy átjövök Amerikába és valahol Coloradóban kitanulom a farmerkedést valamelyik vacak ranchon. Nekem viszont sehogysem fült a fogam a dologhoz, amikor azt se tudom, mi fán terem a ranch. Úgy tudom, vadlovakat kellett volna betörnöm és marhákat hajkurásznom egész nap. Ugyanakkor feltétlenül szükségem volt a vacak járadékra, ha nem akartam éhenhalni.
— Tökéletesen megértelek, öregem.
— Szóval, amikor New Yorkba érkeztem, megtetszett nekem a város és okosabbnak láttam, ha itt telepszem le. Így azt kábeleztem a bácsimnak, hogy tűrhető állást kaptam New Yorkban, és egyelőre elejtem a farmerkedést. A bácsi azt felelte, rendben van. Azóta itt lógok New Yorkban és a bácsitól húzott járadékból tengődöm. Az öreg azt hiszi, hogy jól megy a sorom, és komoly foglalkozást találtam. Álmomban sem hittem, hogy valaha is átjöjjön Amerikába. Most aztán meg vagyok lőve! Mi a fenét csináljak?
— Tóbiás! Mi a fenét csináljon, Bickersteth úr?
— Várj egy kicsit! — vágott közbe Bicky. — Szikratáviratot kaptam a hajóról, amelyben arról értesít az öreg, hogy nálam akar lakni. Valószínűleg azért, hogy megtakarítsa a szálloda árát. Leveleimből úgy vette ki, hogy lakályosan élek New Yorkban és kényelmesen ellakhat nálam. Ezek után nem vihetem abba a piszkos panzióba, ahol lakom.
— Van valami ötlete, Tóbiás?
— Előbb méltóztassék megengedni, egy bizalmas kérdést, uram. Milyen mértékben óhajt Bickersteth úr segítségére lenni?
— Hogy milyen mértékben? Magától értetődik, hogy minden tőlem telhetőt megteszek érte. Ez csak természetes!
— Akkor engedje meg, uram, hogy azt javasoljam, szíveskedjék kölcsönadni Bickersteth úrnak…
— Azt már nem! — jelentette ki Bicky, ellenmondást nem tűrő hangon. — Eddig sem pumpoltalak meg, Bertie és most sem akarom elkezdeni! Lehet, hogy mihaszna fráter vagyok, de azt az egyet büszkén állítom, hogy senkinek sem tartozom egyetlen megveszekedett pennyvel sem. Természetesen, a kereskedőket nem számítva. — tette hozzá.
— Én azt a javaslatot óhajtottam tenni, uram, hogy adja kölcsön a lakását Bickersteth úrnak. Bickersteth úr azt a benyomást kelthetné Őhercegségében, hogy ő a lakás bérlője. Szíves engedelmével én is úgy viselkednék, mintha Bickersteth úr szolgálatában állnék, míg ön úgy lakna itt, mint Bickersteth úr vendége, Őhercegsége elfoglalhatná a második vendégszobát. Szerény véleményem szerint ez a megoldás kielégítőnek bizonyulna, uram.
Bickynek leesett az álla és leplezetlen bámulattal meredt Tóbiásra.
— Amennyiben elgondolásom megfelel, tüstént táviratoznék Bickersteth úr nevében Őhercegségének a hajóra, amelyben jelezném, hogy a lakcíme megváltozott, egyben pedig értesíteném, hogy várni fogja a kikötőben és egyenesen a lakására viszi. Megfelel ez a megoldás, uram?
— Tökéletesen.
— Köszönöm, uram. — mondta Tóbiás és kilibbent.
Bicky addig követte a szemével, amíg az ajtó be nem csukódott mögötte.
— Hogy csinálja ezt, Bertie? — kérdezte szinte áhítattal. — Tudod, mire gondolok? Azt hiszem, a fejformájában van a magyarázat. Megfigyelted már a koponyáját, Bertie? Valósággal kidudorodik a fejebúbján!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Másnap kora reggel kiugrottam az ágyból, hogy már talpon legyek, amikor a vén szivar megérkezik. Tapasztalatból tudtam, hogy ezek a nagy óceánjárók milyen istentelenül korán futnak be a kikötőbe. Negyedtízre már megteáztam, felöltöztem és az ablakon kikönyökölve lestem Bicky és a nagybátyja feltűnését. Szép, békés reggel volt, amikor minden valamirevaló fickó rájön arra, hogy lelke is van. Éppen ezen tűnődtem, amikor nagy lármára lettem figyelmes. A ház előtt egy taxi állott meg, amelyből egy cilinderes, szikár öregúr mászott ki és szörnyű ribilliót csapott a taksa miatt. Amint szavaiból kivettem, mindenáron meg akarta győzni a taxisofőrt, hogy ne a newyorki, hanem a londoni díjszabáshoz igazodjon. A sofőr szemmel láthatólag hírét sem hallotta Londonnak és igen lebecsmérlőleg nyilatkozott az ottani taxi tarifáról. Az öregúr azt bizonygatta, hogy ekkora útért Londonban még visszakap egy shillingből, mire a sofőr kijelentette, hogy ez a londoni kollegák baja. Kiabáltam Tóbiásnak. 
— Megérkezett a herceg, Tóbiás.
— Igen, uram.
— Siessen ajtót nyitni.
Tóbiás ajtót nyitott és az öreg kisvártatva berobogott,
— Hogy van, hogy van, uram? — üdvözöltem sugárzó arccal. — Az unokaöccse kiment a kikötőbe, de úgy látszik elkerülték egymást.
— Wooster Bertie vagyok, ha megengedi. Bicky jóbarátja, meg minden. Bicky meghívására néhány napig nála lakom. Parancsol egy csésze teát? Tóbiás, hozzon egy csésze teát!
Az öreg Chiswick kényelmesen elhelyezkedett egy karosszékben és alaposan körülnézett,
— Tényleg Francis öcsémé ez a fényűző lakás?
— Az utolsó szögig.
— Borzasztóan sokba kerülhet neki.
— Hát bizony, elég sokba kerül. Ideát minden jóval drágább.
Az öreg feljajdult, miközben Tóbiás besuhant a teával. Az öreg Chiswick nagyot hörpintett a teából, hogy megnyugtassa felzaklatott idegeit, aztán bólogatva felelt.
— Borzalmas ország ez, Wooster úr! Borzalmas ország, ha mondom. Majdnem, nyolc shillinget fizettem ezért a kis taxizásért. Példátlan! — újra szemügyre vette a szobát. Úgy látszott, teljesen elbűvölte az előkelő berendezés. — Nem tudja véletlenül, Wooster úr, hogy mit fizethet az unokaöcsém a lakásért?
— Azt hiszem, körülbelül kétszáz dollárt havonta.
— Micsoda! Negyven fontot havonta!
Úgy vettem észre, hogyha nem próbálom kissé valószínűbbé tenni a dolgot, belebukunk a jól kisütött tervbe. Sejtettem, min töri a fejét a vén gonosz csont. Igyekezett egybevetni a látottakat szegény Bickyvel, ami meglehetősen nehéz dolognak ígérkezett, mert az öreg Bicky rendes fickó ugyan és elsőrendű kutya és macskautánzó, de ezen kívül ő a legnagyobb tökfilkó, aki valaha is gentlemanhoz illő fehérneműt viselt.
— Látom, hogy furcsállja a dolgot, pedig ebben rejlik New York egyik varázsa. Ez a város valósággal szárnyat ad az embernek, még az olyanoknak is, akikről azelőtt nem is tételeztük fel, hogy a maguk erejéből boldogulni tudnának. Valahogy kifejleszti az ember rejtett képességeit. Úgy látszik, ez már benne van a levegőben. El tudom képzelni, hogy Bicky a múltban kissé ügyefogyottnak bizonyult, de itt alaposan megváltozott. Pokolian ügyes üzletember lett és az üzleti életben fenegyereknek tartják!
— Hát ez meglepő! Milyen üzlettel foglalkozik az unokaöcsém, Wooster úr?
— Ó, tudja, mindenfélével… ami jön… Úgy mint Rockefeller, meg a többi pénzes jómadár. — közben az ajtó felé osontam, nehogy az öreg még jobban sarokba szorítson. — Nagyon sajnálom, hogy magára kell hagyjam, de találkám van a barátaimmal. 
Amint kiléptem a kapun, szinte beleszaladtam Bicky karjaiba.
— Halló, Bertie! — kiáltotta lélekszakadva. — Elkerültük egymást. Megérkezett már az öreg?
— Igen, éppen teázik.
— Mit szólt a lakáshoz?
— El volt ragadtatva.
— Remek! Hát akkor sietek fel hozzá. Viszlát, Bertiekém! Később még találkozunk.
— Viszlát, Bicky. Jó munkát!
Ezzel Bicky jókedvűen feltalpalt a lépcsőn, én meg elballagtam a klubomba és elfoglalva szokott ablak melletti törzshelyemet, napestig elnéztem az utcán jövő-menőket.
Már sötétedett, amikor hazamentem, hogy átöltözzem a vacsorához.
— Hol van a társaság, Tóbiás? — kérdeztem. — Elmentek valahova?
— Őhercegsége kissé körül akart nézni a városban, uram és Bickersteth úr elkísérte. Azt hiszem, először Grant elnök sírját nézik meg.
— Remélem, Bickersteth úr meg van elégedve?
— Hogy méltóztatik ezt érteni, uram?
— Hát, hogy bevált a terv.
— Az a baj, hogy nem egészen, uram.
— Hogy-hogy? Mi baj van?
— Sajnálattal kell megállapítanom, hogy az áltálam javasolt terv nem bizonyult teljesen kifogástalannak.
— Aha, kezdem érteni! A herceg azt hiszi, hogy Bickersteth úr sokat keres.
— Úgy van, uram. Először is kijelentette, hogy beszűnteti Bickersteth úr havi járadékát, mert unokaöccsének szemmel láthatólag olyan jól megy a dolga, hogy nem szorul már pénzbeli támogatásra.
— Szent Isten! Hiszen ez borzasztó!
— Valóban, kissé aggasztó, uram.
— Ezt igazán nem vártam.
— Őszintén szólva, uram, előttem felmerült ez az eshetőség is.
— Képzelem, mennyire letörhette a csapás Bickyt?
— Tény, hogy Bickersteth urat kissé megviselte a hír, uram.
Vérzett a szívem Bickyért.
— Valamit tennünk kell, Tóbiás.
— Valóban kellene, uram.
— Nincs valami mentő ötlete?
— Pillanatnyilag nincs, uram.
— Valamit mégis csak csinálhatunk?
— Bizonyára az idő meghozza a megfelelő megoldást uram. Talán még emlékszik rá, uram, nem régiben említettem az egyik volt munkaadóm, — most Lord Bridgeworth, — találó mondását. Ő szokta volt mondogatni: “Majd csak lesz valahogy!” Kétségtelen, hogy mi is találunk megfelelő gyógyszert Bickersteth úr bajára.
	Hát csak törje a fejét, Tóbiás.

Igyekezni fogok, uram.
Bementem a szobámba és szomorúan átöltöztem. Úgy el voltam szontyolodva, hogy kis híján fehér nyakkendőt kötöttem a szmokingomhoz. Ebből is láthatják, mennyire szívemre vettem a dolgot. Igazán nem voltam éhes és csak azért mentem be egy vendéglőbe, hogy ezzel is teljen az idő. Kíméletlenségnek látszott, hogy mialatt én az étlapot böngésztem, szegény Bicky az éhenhalás fenyegető gondolatával küszködik.
Mire hazamentem, az öreg Chiswick már lefeküdt, Bicky viszont magábaroskadva görnyedt a karosszékben. Keserűen lebiggyesztett szája sarkában kialudt cigaretta lógott, miközben üveges tekintettel meredt maga elé.
— Hát ez bizony elég nagy baj, öregem. — mondtam részvéttel.
Bicky felkapta a tálaló asztalkán heverő poharat és lázasan ívott, észre sem véve, hogy a pohár üres.
— Meg vagyok lőve, Bertie! — mondta tompa hangon.
Még egyszer nekiesett a pohárnak, de ez sem vigasztalta meg.
— Ha csak egy héttel később történik az egész, Bertie. A jövő havi járadékom szombaton lett volna esedékes. Befektethetném egy kis vállalkozásba, amelyről ma reggel olvastam a Magazin hirdetései közt. Úgy látszik tenger pénzt lehet keresni, ha pár dollár befektetéssel csirkefarmot létesít az ember. Egész szép élet lenne tyúkokat tartani, kiscsirkéket nevelni! — Szegény Bicky egészen belemelegedett a dologba, de aztán újra magábaroskadt és úgy nézett ki, mint a kétségbeesés megtestesülése. — Nem lesz semmi az egészből, mert hiányzik az a pár vacak dollár!
— Tudod jól, öreg cserkész, hogy csak egy szót kell szólnod.
— Szívből köszönöm, Bertie pajtás, de mégsem akarlak megpumpolni.
Hiába, ez már a világ sora. Akiknek az ember pénzt szeretne kölcsön adni, azok nem fogadják el, akiknek eszed ágában sem volna adni, éppen csak, hogy nem ütnek le és nem zsebelnek ki. Pénzes fickó létemre, éppen elég tapasztalatot szerezhettem az utóbbi fajtából. Hányszor előfordult velem Londonban, amint a Piccadillyn végigsétáltam, hogy megéreztem a nyakamon a hivatásos pumpoló forró leheletét és meghallottam izgatott károgását, amint mellém csatlakozott. Valósággal kizsebeltek olyan csirkefogók, akikkel egy hajítófányit sem törődtem, most pedig itt állok, tele csengő arannyal-ezüsttel és szerinte égek a vágytól, hogy szegény Bickynek is adhassak belőle, ő pedig hallani sem akar róla, amikor egyebe sincs, mint amit magán hord.
— Akkor csak egy reményünk lehet, — mondtam gondterhelten.
— Micsoda?
— Tóbiás.
— Parancsoljon, uram?
Sarkon fordultam és ott állott előttem Tóbiás teljes életnagyságban és csak úgy sugárzott róla a buzgóság. Tóbiás szinte megmagyarázhatatlan megjelenése néha még engem is megijeszt. Az ember csak üldögél az öreg karosszékben, gondol erre-arra és amikor egyszerre csak felnéz, maga előtt látja Tóbiást. Olyan némán mozog, mint a hal. Bicky is riadtan ugrott fel és úgy imbolygott, mint egy eltalált fácánkakas. Én már megszoktam Tóbiást, de emlékszem, hogy az első napokban nem egyszer elharaptam ijedtemben a nyelvemet, amikor váratlanul felbukkant előttem.
— Hívott, uram?
— Ó, maga az, Tóbiás!
— Parancsoljon, uram.
— Most mutassa meg, Tóbiás mit tud! Támadt már valami ötlete?
— Van, uram. Utolsó beszélgetésünk óta, eszembe jutott valami, ami megfelelő megoldásnak bizonyulhat. Nem akarok visszaélni a bizalmukkal, uram, de szerény nézetem szerint figyelmen kívül hagytuk, hogy Őhercegsége jelenléte jövedelmi forrás lehet.
Bicky fülsértően felkacagott. Keserűen, gúnyos, tompa kacagás volt, amely részben varjúkárogásra, részben gargalizálásra emlékeztetett.
— Nem arra a lehetőségre céloztam, uram, miszerint igyekezők rábírni Őhercegségét, hogy pénzt adjon. Szíves elnézésükkel úgy tekintem Őhercegségét, mint valami pillanatnyilag parlagon heverő tőkét, amelyet azonban kellő körültekintéssel kamatoztatni lehet.
Bicky értelmetlen arcot vágott és szomorúan megrázta a fejét. Mit tagadjam, én sem értettem, hogy hova akar Tóbiás kilyukadni.
— Nem magyarázná meg közelebbről, Tóbiás, hogy mire gondol?
— Tervem dióhéjban a következő, uraim: Őhercegsége bizonyos értelemben kimagasló személyiség. Az Egyesült Államok lakói, amint már önök is bizonyára észrevették, különösképpen szeretnek kimagasló egyéniségekkel kezet fogni. Eszembe jutott, hogy bizonyára akadnak az ismerőseik között olyanok, akik hajlandók egy szerény összeget, — mondjuk két-három dollárt, — fizetni azért a kiváltságért, hogy a kézfogást is beleszámítva, bemutassák őket Őhercegségének.
Bicky először nem sokra becsülte az ötletet.
— Csak nem akarja velem elhitetni, hogy akad olyan marha, aki komolyan pénzt adna azért, hogy kezet foghasson a nagybátyámmal?
— Van egy nagynéném, uram, aki öt shillinget fizetett egy fiatalembernek, amiért egy moziszínészt elvitt hozzá teára vasárnap délután. Ezzel társadalmilag nagyot nőtt a szomszédság szemében.
Bicky ingadozott.
— Tényleg azt hiszi, hogy ebből pénzt lehetne kovácsolni?
— Meg vagyok róla győződve, uram.
— Hát te mit szólsz hozzá, Bertie?
— Szívvel-lélekkel benne vagyok, öregem. Remek ötletnek tartom. Becsületére válik, Tóbiás!
— Köszönöm, uram. Óhajtanak még valamit uraim? Akkor jó éjszakát, uraim.
Ezzel kilibbent, magunkra hagyva minket, hogy megbeszéljük a részleteket.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Amíg nem kezdtünk bele Bicky nagybátyjának üzleti értékesítésébe, addig fogalmam sem volt róla, hogy milyen nehéz soruk van a tőzsdeügynököknek, amikor a közönség nem kapkod valamelyik papír után. Ma már megértem, hogy mit jelent, amikor ezt olvassuk a tőzsdei hírekben: “A piac csendesen kezdődött.” Hát, Jupiterre mondom, a mi piacunk igazán csendesen kezdődött! Nem is hiszik, milyen nehéz volt a közönség érdeklődését felkelteni az “áru” iránt. Az első héten mindössze egy vállalkozó akadt - a sarki fűszeres, akinél Bicky vásárolt, de ez is sonkával akart fizetni készpénz helyett és így nem sokat ért. Volt ugyan egy komoly reménysugár Bicky zálogosának a fivére személyében, aki hajlandó lett volna tíz dollárt fizetni a bemutatásért, de őt is kénytelenek voltunk elejteni, mert mint utólag kiderült, a fickó anarchista volt és kézfogás helyett bele akart rúgni az öreg Chiswickbe. Alig tudtam Bickyt lebeszélni, hogy ne menjen bele a dologba, hanem várja meg a piac kedvezőbb alakulását. Bicky ugyanis kijelentette, hogy a zálogos fivére vérbeli sportember és a dolog valóságos jótétemény volna.
Annyi szent, hogy az egész vállalkozás csődbe ment volna, ha Tóbiás nem karolja fel a dolgot. Nem győzöm eleget ismételni, hogy Tóbiás páratlan a maga nemében. Ész és találékonyság dolgában senki sem veheti fel vele a versenyt. Egyik reggel, miután elém teszi a jó kis teácskát, tapintatosan köhint és a következőkkel áll elő:
	Beszélhetnék Őhercegsége ügyéről, uram? 

Sajnos, azt már lefújtuk. Feladjuk a dolgot.
— Miért, uram?
— Nem megy. Senki sem hajlandó kötélnek állni.
— Szerény nézetem szerint nem ilyen kilátástalan a helyzet, uram.
— Sikerült találnia valakit?
— Igen, uram. Nyolcvanhét gentlemant, Birdsburgból.
Olyan hírtelen ültem fel az ágyban, hogy a fele teát kilöttyentettem a paplanra.
— Birdsburgból?!
— Igen, uram, Missouri államból.
— Hol szedte őket?
— Miután tegnap este közölte velem, uram, hogy házon kívül tölti az estéjét, én is elmentem egy színházba és felvonás közben beszédbe elegyedtem a szomszédommal. Ugyanis szemet szúrt nekem a kabátja hajtókáján viselt feltűnő jelvény. Nagy kék gomb volt, a közepén pedig élénk piros betűkkel ez a felirat állott: “HAJRÁ BIRDSBURG!” Meglehetősen furcsán festett a ruháján. Csodálkozással vettem észre, hogy sokan viselték a nézőtéren ugyanezt a jelvényt. Amikor megkérdeztem a mellettem ülőtől, hogy mit jelent a jelvény, megmagyarázta, hogy egy nyolcvanhét tagból álló táraság ismertetőjele, akik mind a Missouri-beli Birdsburgba valók. Egy kis kéjutazás félére jöttek New Yorkba. Szomszédom bőbeszédűen kifejtette, hogy mi mindent láttak és amikor szemmellátható büszkeséggel elmesélte, hogy alkalmuk nyílott kezetfogni egy ismertnevű ökölvívóval, eszembe jutott, hogy itt volna a kiváló alkalom Őhercegsége igénybevételére. Nem akarom hosszú lére ereszteni a dolgot, uram, elég az hozzá, hogy amennyiben hozzájárul a dologhoz, holnap délután felvonul az egész társaság, hogy bemutassák őket Őhercegségének.
Majd leesett az állam a csodálkozástól.
— Nyolcvanheten, Tóbiás! Mit fizetnek fejenként?
— Sajnos, kénytelen voltam engedményt adni, uram. Hosszas alkudozás után kerek százötven dollárban állapodtunk meg a társaság bemutatásáért.
Meggondolandó dolog volt.
— Előre fizetnek?
— Nem, uram. Megpróbáltam előleget kérni, de nem sikerült.
— Nem baj. Ha megkapjuk, kikerekítem ötszáz dollárra. Bicky sohasem fogja megtudni. Nem igaz, Tóbiás?
— Úgy van, uram. Bickersteth úr igen szeretetreméltó egyéniség, de nem túlságosan éleslátású.
— Rendben van. Reggeli után menjen le a bankba és vegyen fel egy kis pénzt.
— Igen, uram.
— Tudja, hogy maga kész csoda, Tóbiás?
— Köszönöm, uram.
— Hát akkor, rajta!
— Megyek és értesíteni a társaság vezetőjét, uram.
Amikor reggeli után félrevontam Bickyt és beszámoltam neki az újdonságról, majdnem elájult örömében. Kitántorgott a szalonba és lefülelte az öreg Chiswicket, aki komor elszántsággal olvasta a reggeli lap humoros rovatát.
— Mit csinálsz ma délután, bácsikám? Ugyanis, megígértem a barátaimnak, hogy bemutatom őket neked.
Az öreg csont gyanakvó pillantást vetett Bickyre.
— Nincsenek köztük riporterek?
— Riporterek? Hova gondolsz! Miért kérded?
— Nem tűröm, hogy firkászok zaklassanak. Elég bajom volt velük a hajón, amikor a kikötőbe érkeztünk. Minden áron azt szerették volna kiszedni belőlem, hogy mi a véleményem Amerikáról, meg minden. Valósággal keresztkérdéseknek vetettek alá.
— Ettől nem kell félned, bácsi. Egyetlen újságíró sem lesz közöttük.
— Ebben az esetben megengedem, hogy bemutasd a barátaidat.
— Ugye, kezet fogsz velük?
— Micsoda kérdés?! Természetesen úgy fogok viselkedni, ahogy ezt az általánosan elfogadott társadalmi érintkezés szabályai előírják.
Bicky forrón megköszönte az öreg szívességét, aztán elkísért a klubomba, ahol ebéd közben telebeszélte a fejemet tyúkokkal, keltető gépekkel és hasonló hülyeségekkel.
Érett megfontolás után úgy döntöttünk, hogy a birdsburgi jómadarakat tízesével szabadítjuk rá az öregre. Tóbiás délután elhozta a színházi ismerősét, akivel megbeszéltük a részleteket. Rendes fickó volt, csak azt kifogásoltam rajta, hogy minden áron ő akarta irányítani a társalgást és unos-untalan visszatért szülővárosának új öntöző műveire. Egy óra alatt akartuk lebonyolítani az egész tömegbemutatót és így minden csoportra hét perc jutott volna. Az időt Tóbiás méri stopperrel és amikor letelt a hét perc, bejön a szobába és tapintatos köhögéssel jelt ad a távozásra. Miután megvolt a kölcsönős jóakarat, a legjobb egyetértésben váltunk el és a birdsburgi fickó szívélyesen meghívott valamennyiünket szülővárosába, lelkünkre kötve, hogy okvetlenül meg kell néznünk a város új öntöző műveit, amit köszönettel meg is ígértünk.
Másnap a megbeszélt időben beözönlött az egész banda. Az első csoportot tegnapi látogatónk vezette, kilenc hasonszőrű jómadár kíséretében. Mindnyájan szigorúan üzletszerűen viselkedtek és olyan pillantásokkal néztek körül, mintha mindannyian hivatalfőnöknek készültek volna. Szemmel láthatólag nagy lelki kielégüléssel kezet szorítottak az öreg Chiswickel, egy kivételével, aki tűnődve nézegette a herceget. A csoport vezetője kedélyesen megkérdezte a hercegtől:
— Mit üzen Birdsburgnak, herceg? 
Az öreg meghökkenve bámult rá:
— Sohasem voltam még Birdsburgban. Azt se tudom, hol van.
A fickó kissé felhúzta az orrát:
— Pedig érdemes meglátogatni. Az egész Missouri állam leggyorsabban fejlődő városa. Hajrá Birdsburg! — kiáltotta.
— Hajrá Birdsburg! — felelték karban a többiek. 
Most megszólalt a tűnődő fickó.
— Ide figyeljetek!
Jól megtermett, vörösképü fickó volt, hideg szürke szemmel és előreugró állal. A társaság féléje fordult.
— Mindnyájan becsületes üzletemberek vagyunk és egy percig sem akarjuk bárkinek is kétségbe vonni a becsületességét. Mindazonáltal szigorúan vett üzleti értelemben szükségesnek tartanám, hogy ez a gentleman bizonyítsa be, hogy tényleg herceg.
— Miket beszél itt össze?! — kiáltotta az öreg bíborvörösre válva.
— Csak semmi sértődés! Az üzlet, üzlet! Egy percig sem akarom kétségbe vonni a dolgot, de valamit nem értek! Valamennyien hallottuk, hogy ez a gentleman Bickersteth néven mutatkozott be és azt mondta, hogy Chiswick herceg unokaöccse. Ha maga tényleg Chiswick herceg, akkor miért nem hívják az unokaöccsét Lord Percy Hogyishívjáknak? Én is olvastam angol regényeket és tudom, hogy kinek mi dukál.
— Hát ez szörnyű! — hápogott az öreg.
— Csak ne bújjon ki a bőréből. Kár úgy dühbe gurulni. Én csak kérdeztem valamit. Elvégre jogom van hozzá. Szeretném tudni, hányadán állunk. Maga elfogadja a pénzünket, viszont mi is tudni akarjuk, hogy azt kapjuk a pénzünkért, amire kiadjuk.
Az öntözőműves fickó is megszólalt: 
— Tökéletesen igazad van, Simms. Erről egész megfeledkeztem a szerződés megkötésekor. Nézzék, uraim, mi egyszerű üzletemberek vagyunk és így jogunkban áll biztosítékot kérni arra, hogy nem csapnak be minket. Elvégre is százötven dollárt fizetünk Bickersteth úrnak a fogadásért és az csak természetes, hogy tudni akarjuk…
Az öreg Chiswick gyors pillantást vetett Bickyre, aztán az öntözőműveshez fordult. Ijesztően nyugodt volt.
— Biztosíthatom önöket, hogy semmit sem tudtam a dologról. — mondta udvariasan. — Nagyon hálás lennék, ha megmagyaráznák az egészet.
— Kérem. Abban állapodtunk meg Bickersteth úrral, hogy 150 dollárért nyolcvanhat birdsburgi polgárt bemutat Chiswick hercegnek és mindegyikünk kezet foghat a herceggel. Mármost Simms barátom véleménye szerint, — amiben én is osztozom vele, — meg kell győződnünk arról, hogy tényleg Chiswick herceggel fogunk kezet. Elvégre ezt csak Bickersteth úr állítja, őt pedig nem ismerjük. 
Az öreg Chiswick nagyot nyelt.
— Van szerencsém megnyugtatni önöket, hogy tényleg Chiswick herceg vagyok. — mondta szívélyes hangon. — Ha óhajtják az urak, szívesen megmutatom az útlevelemet.
— Akkor minden rendben van. — felelte a birdsburgiak vezetője kedélyesen. — Önnek így is elhisszük. Csak ennyit akartunk tudni. Gyerünk tovább.
— Sajnálattal közlöm, hogy nem fogadok tovább. Kissé fáradt vagyok. Elnézésüket kérem, de szeretnék visszavonulni.
— De még hetvenhét fickó várja lenn a sarkon, hogy sorra kerüljön és kezet foghasson önnel, herceg.
— Attól félek, csalódást kell okoznom nekik.
— Ebben az esetben nem áll az alku.
— Ezt már intézzék el az unokaöcsémmel. 
A fickó szemmel láthatólag zavarban volt.
— Tényleg nem akarja fogadni a többieket?
— Nem!
— Hát jó! Gyerünk!
Ezzel kivonultak és mély csend borult a szobára. Aztán az öreg Chiswick vészt jósló nyugalommal Bickyhez fordult.
— Nos?
Bicky adós maradt a válasszal.
— Igaz, amit ezek mondtak?
— Igaz, bácsi.
— Mit jelentett ez a cirkusz?
Bicky nem tudta, hogy mit feleljen, így én vettem át a szót.
— Azt hiszem, Bicky, az lesz a legjobb, ha őszintén elmondjuk az egészet.
Bicky nagyokat nyelt, hogy csak úgy ugrált az ádámcsutkája, de végül is nekidurálta magát.
— Úgy állt a helyzet, bácsi, hogy maga megvonta a járadékom, nekem pedig pénzre volt szükségem, mert egy tyúkfarmot szeretnék létesíteni. A dolog valóságos aranybánya, csak kezdőtőke kell hozzá. Az ember tyúkokat vesz, amelyek minden áldott nap tojnak egy tojást, a tojást eladom hetével huszonöt centért és ez így megy nap-nap után. A tyúkok tartása semmibe sem kerül. Így a tiszta haszon…
— Micsoda hülyeségeket karattyolsz itt össze? Hiszen nekem azt mondtad, hogy komoly üzletember vagy?
— Az öreg Bicky túlzott. — szóltam közbe, hogy lélegzethez juttassam Bickyt. — A valóságban szegény ördög az öntől húzott járadékból él és amikor kijelentette, hogy beszünteti a segélyt, Bicky nyakig benne volt a szószban. Gyorsan ki kellett sütni valamit, ami kihúzza a hínárból, így főztük ki ezt a kézfogás tervet.
Az öreg szinte tajtékzott haragjában.
— Szóval hazudtál nekem! Szánt szándékkal félrevezettél az anyagi viszonyaidat illetőleg!
— Bicky nem akart a ranchra menni. — magyaráztam. — Nem szereti sem a lovakat, sem a teheneket, de kitörő örömmel üdvözölné a tyúkfarmot, csak egy kis tőkére volna szüksége. Nem gondolja, hogy jó befektetésnek bizonyulna, ha folyósítaná…
— A történtek után?! Miután becsapott és az orromnál fogva vezetett! Egyetlen pennyt sem!
— De…
— Egyetlen pennyt sem és pont!
A háttérből egy tapintatos köhintés hallatszott.
— Szabadna valamit indítványoznom, uram?
Tóbiás megjelent a láthatáron és csak úgy sugárzott róla az értelem.
— Rajta, Tóbiás! — mondtam.
— Csak azt akartam megjegyezni, uram, hogy ha Bickersteth úrnak némi készpénzre volna szüksége és hirtelenében nem tudná, hogy honnan tehetne rá szert, könnyű szerrel hozzájuthat, ha megírja a ma délután történteket és a cikket eladja valamelyik nagy lap vasárnapi cikke számára,
— Jupiterre! Ez ám az ötlet! — kiáltottam.
— Az iskoláját! Ez már döfi! — kiáltotta Bicky.
— Szent Isten! Micsoda ötlet! — kiáltotta az öreg Chiswick.
— Nagyon jó ötlet. — jegyezte meg Tóbiás. 
Bicky villogó tekintettel fordult a herceghez.
— Tóbiásnak igaza van! Megteszem én! A Chronicle két kézzel kap rajta. Falni fogják!
— Francis, vedd tudomásul, hogy kifejezetten megtiltom!
— Csak tiltsd! — vágta vissza bátran Bicky. — Ha nem tudom másképp megszerezni a pénzt…
— Várj csak fiacskám! Ne siessük el a dolgot! Ne légy olyan heves! Simán is el lehet ezt intézni.
— Vedd tudomásul, hogy nem megyek arra a vacak farmra! — kiabálta harciasan Bicky.
— Nem, nem! Persze, hogy nem, édes fiam! Ki mondta, hogy menj? Talán én? Azt hiszem, azt hiszem… — látszott, hogy küzd a mondókájával. — Szóval az lenne a legokosabb, ha hazajönnél Angliába. Lehet, sőt, valószínű, hogy tudnék számodra valami rendes elfoglaltságot találni. Esetleg eljöhetnél hozzám személyi titkárnak.
— Eszem ágában sincs!
— Persze, nem tudnék neked rendes fizetést adni, de hiszen te is tudod, hogy az angol politikai életben egy vezető politikus személyi titkára számottevő tényező…
— Az egyetlen számottevő tényező, amelyet hajlandó vagyok elismerni, évi ötszáz font, negyedévi részletekben, előre fizetve. — jelentette ki határozottan Bicky.
— De, drága fiam!
— Ötszáz font és kész!
— De ne felejtsd el, drága Francis fiam, hogy milyen páratlan kilátás nyílik meg előtted, ha elfogadod a személyi titkári állást, tapasztalatokat gyűjthetsz, betekintést nyersz a politikai élet szövevényeibe, igen, határozottan kedvező helyzetet teremthetsz magadnak. Idővel még képviselő is lehetsz. Hát ez nem elég ellenszolgáltatás?
— Évi ötszáz font! — ismételte Bicky, jól megropogtatva a szavakat. — Igazán elenyésző összeg ahhoz képest, amit a tyúkfarmon keresnék. Mert nézzük csak? Tegyük fel, hogy van egy tucat tyúkom. Minden tyúknak lesz egy tucat kiscsirkéje. A csirkékből egy-kettőre tyúkok lesznek és tojni kezdenek! Valóságos kincsesbánya! Amerikában élnek-halnak a tojásért. Azt kérhetsz érte, amit akarsz. Évekig eltartják jégen és csak akkor adják el, amikor tucatjáért egy dollárt kapnak. Csak nem gondolod komolyan, hogy egy ilyen vagyonszerzési lehetőséget hajlandó volnék évi ötszáz fonton alul föláldozni?
Az öreg Chiswick arca az ellentétes érzések küzdőtere volt, de végül is elhatározta magát.
— Nem bánom, fiam, — mondta lemondóan, — megkapod.
— Ez ám a jó! — rikkantotta Bicky. — Leszek a titkárod, öregem!
— Tóbiás, — mondtam, amikor egyedül maradtunk, mert Bicky elcipelte az öreg Chiswicket, hogy a Waldorf Astoriában ünnepeljék meg az egyezséget, — ki kell jelentenem, hogy ez mesterfogás volt.
— Köszönöm, uram.
— Csak azt nem értem, hogy sütötte ki? 
— Csak úgy eszembe villant, uram.
— Csak az a kár, hogy nem sokat keresett az ügyön.
— Bickersteth úr megjegyzéseiből úgy vettem ki, hogy a segítségért egy későbbi időpontban juttatja elismerését kifejezésre, amikor kedvezőbb anyagi helyzetben lesz.
— Ez nem elég, Tóbiás.
— Tessék, uram?
Éreztem, hogy nyomorult vagyok, de ez volt az egyetlen elfogadható dolog, amit megtehettem.
— Hozza a borotvakészletem!
Kétséggel vegyes remény csillant fel a szemében.
— Mit hozzak, uram?
— És borotválja le a bajuszomat!
Egy pillanatig csend uralkodott a szobában. Láttam, hogy a fickó mélyen megilletődött.
Igazán nagyon köszönöm, uram, — rebegte halkan.


4. FEJEZET.

A nagynéni és a főlusta.

Most, hogy túl vagyunk már az egészen, nyugodtan bevallhatom, hogy volt egy időpont Todd Rockmetteller esetében, amikor azt hittem, hogy Tóbiást is cserbenhagyta a tudománya. Mit tagadjam, ostobaság volt tőlem, hiszen ismerhettem Tóbiást, mégis úgy festett a dolog, hogy ez egyszer ő is kudarcot vallott.
A Todd Rockmetteller-ügy egy kora őszi reggel kezdődött. Még az ágyban heverésztem, átadva fáradt szervezetem az üdítő kilencórás álomtalan alvásnak, amikor felpattant az ajtó és valaki gorombán a bordáim közé bökött, majd barátságtalanul kezdte lecibálni rólam a paplant. Rápislogtam a merénylőre és igyekeztem összeszedni magam, hogy hová tegyem a gazfickót, amikor hirtelen rájöttem, hogy Rocky az. Először rossz álomnak hittem a dolgot.
Először is Rocky lent él Long Islandon, jó néhány mérföldnyire New Yorktól, de nemcsak erről volt szó. Nem egyszer hallottam Rockytól, hogy sohasem kel fel tizenkettő előtt és egykor is csak elvétve. Köztudomású, hogy Rocky Amerika leglustább nap-lopója. Szerencsés életkörülményeinek köszönheti, hogy elmehet a lustaság legvégső határáig. Rocky ugyanis költő volt, legalább is annak vallotta magát, vagyis amikor egyáltalán csinált valamit, akkor verseket írt, de élete javarészét saját bevallása szerint ábrándozásra és lustálkodásra fordította. Egyszer elmesélte, hogy órák hosszat képes elüldögélni az árokparton és egy földigiliszta tevékenykedését figyelni, miközben azon elmélkedik, hogy mi öröme lehet egy ilyen földi gilisztának az életben.
Rocky pontos életbeosztás szerint élt. Minden hónapban három napot versírásra fordított, míg az év hátralevő 329 napján kipihente a versírás fáradalmait. Nem tudom, mit jövedelmez a versírás, hogy Rocky meg tudott élni belőle, de tény, hogy megélt. Úgy látszik elegendő, ha állandóan arra buzdítjuk a fiatalságot, hogy éljen serény életet, ne kímélje magát, közben pedig gondosan vigyázunk, hogy egyetlen rím se kerüljön a versbe és az amerikai lapkiadók máris két kézzel kapkodnak utána. Rocky egyszer megmutatta néhány versét. Az első így hangzott:

 “Légy! 
Légy!
A múlt meghalt.
A jövő csak születik.
Légy a Ma! 
A Ma!
Minden idegszáladdal, 
Minden izomrostoddal, 
Minden csepp véreddel. 
Légy! 
Légy!”

Még három vers szerepelt a folyóiratban. Az egész a belső címlapon jelent meg mindenféle virágos mütyürkétől körülvéve, míg az oldal közepén egy dagadóizmú, meztelen fickó állt és rákacsintott a felkelő napra. Rocky azt mondta, hogy száz dollárt kapott a versekért és egy álló hónapig délután négyig lustálkodhatott az ágyban.
Rocky szilárdan bízott a jövőben, amiben az is nagy szerepet játszott, hogy volt egy gazdag nagynénikéje, valahol Illinoisban. Minden esetre érdekes, hogy hány olyan pajtásom van, akiknek vagy a nénikéje, vagy a bácsikája a fő jövedelmi forrása. Először is itt van Bicky, Chiswick herceg unokaöccse, aztán Corky, aki annak idején a madárbarát Worple Alexander bácsi kegyéből élt és rövidesen elmesélem az én drága Sipperley Olivér cimborám esetét, akinek volt egy nénikéje Yorkshireben. Az ilyesmit nem lehet puszta véletlennek tekinteni. Úgy értem, hogy a Gondviselés tényleg gondját viseli az ilyen mafláknak, hogy ne haljanak éhen. Nekem aztán igazán nem lehet semmiféle kifogásom a dolog ellen. Ne felejtsék el, hogy kiskoromban ki voltam szolgáltatva szeretett nagynénikéim kénye-kedvének és így legalább másokon keresztül tapasztalhatom, hogy nem minden nőnemű rokon egyforma, hanem vannak jóindulatú példányok is.
De nem akarom mellékvágányra terelni a dolgot. Visszatérve Rockyhoz, mint már említettem, neki is volt egy nénikéje Illinoisban. A néni jóvoltából kapta a Rockmetteller keresztnevet, ami már önmagában is feljogosította némi kárpótlásra. Miután egyetlen unokaöccse volt, elég szilárdnak látszott a helyzete. Rocky többször megemlítette, hogyha hozzájut az örökséghez, végkép nem, fog dolgozni, hanem egész nap pipázik és a lábát lógatja. Legfeljebb hébe-hóba ír valami verset az életnek nekivágó fiatalság számára, amelyben buzgalomra és kitartásra serkenti őket.
Szóval ez a fickó vágott oldalba hajnalszürkület idején!
— Olvasd el ezt, Bertie! — makogta.
Csak annyit tudtam kivenni, hogy valami levélforma fehérséget lobogtat az orrom előtt. Undorral lehunytam a szemem.
— Ébredj már fel, te hétalvó, és olvasd el ezt!
Nem tehetek róla, de egyszerűen nem tudok olvasni, amíg nem ittam meg egy csésze teát és nem szívtam el a reggeli cigarettámat. A csengő után nyúltam.
Tóbiás máris belépett és olyan üdén nézett ki, mint a harmatos ibolya. Rejtély előttem, hogy tud ilyen korán kelni és még csak nem is látszik álmosnak.
— Teát, Tóbiás! — nyöszörögtem álomittasan.
— Hozom már, uram.
Rocky még mindig ott hadonászott a levéllel az orrom előtt.
— Mi az? — kérdeztem. — Mi baj van?
— Olvasd el magad!
— Nem tudom. Még nem ittam meg a teámat.
— Hát akkor idefigyelj!
— Kitől kaptad? — kérdeztem, hogy időt nyerjek.
— A nagynénémtől. Hallgass csak ide, mit ír! 
A felolvasás közben elszunnyadtam és csak arra ébredtem fel, amikor Rocky megkérdezte:
— Na, mit szólsz hozzá? Hát most mitévő legyek?
Ekkor besuhant Tóbiás a tálcával, nesztelenül, mint egy erdei patak a mohos medrében. Most már mind a két szemem kinyitottam.
— Olvasd el újra, öreg szivar. Szeretném, ha Tóbiás is hallaná. Todd úr nagynénje egy különös levelet írt és most szeretnénk meghallgatni a maga véleményét is, Tóbiás.
— Kérem, uram.
Tóbiás értelmes arccal megállt a szoba közepén és Rocky újra belefogott a levél felolvasásába.

“Kedves Rockmetteller!
Már hosszú idő óta gondolkozom a dolgon és arra a meggyőződésre jutottam, hogy nagy meggondolatlanság volt részemről, amiért ilyen sokáig haboztam, mielőtt arra az elhatározásra jutottam volna, ami most eltökélt szándékom.”

— Mit szól hozzá, Tóbiás?
— Egyelőre kissé homályosnak találom az egészet, uram, de a későbbiek bizonyára világosságot derítenek a dologra.
— Folytasd, öreg cserkész, — mondtam, megkenve vajjal egy szelet pirított kenyeret.

“Tudod jól, hogy világ életemben mennyire vágytam New York után. Mindig szerettem volna belevetni magam a hatalmas város pezsgő, vidám életébe, amelyről annyit olvastam. Sajnos, attól félek, hogy ez már csak elérhetetlen álom marad számomra, öreg vagyok és törődött. Nincs már semmi erőm.”

— Hát ez szomorú. Igaz, Tóbiás?
— Bizony az, uram.
— Fenét szomorú! — förmedt ránk Rocky. — Tunyaság az egész. Múlt karácsonykor meglátogattam a vén klepsidrát és majd kicsattant az egészségtől. A doktora elárulta, hogy az égvilágon semmi baja sincs. A néni ragaszkodik hozzá, hogy reménytelen beteg, akinek jártányi ereje sincs, így aztán az orvos ráhagyta a dolgot. Az a rögeszméje, hogy a newyorki utazás megölné, pedig egész életében erre vágyott. Csak rajta múlik, hogy otthon gubbaszt és onnan epekedik New York után.
— Akár Ossian hőse, akinek szíve “mindig a hegyek közt kóborolt, szarvasokra vadászva”. Így van, Tóbiás?
— Bizonyos szempontból sok hasonlóság van a két eset között, uram.
— Akkor gyerünk tovább, Rocky fiam.

“Így arra az elhatározásra jutottam, hogyha már személyesen nem is lehet részem a város csodáiban; legalább rajtad keresztül akarom kiélvezni őket. Tegnap jutott eszembe az egész, amikor elolvastam a vasárnapi újság egyik szép versét, amelyben egy ifjúról volt szó, aki egész életében vágyakozott valami után, de csak akkor kapta meg, amikor már túl öreg volt ahhoz, hogy élvezhesse. A vers nagyon meghatott. Sírni tudtam volna szegényért és a fél vagyonomat sem sajnáltam volna tőle, csakhogy előbb elérhesse a szíve vágyát.”

— Vén boszorkány! — jegyezte meg keserűen Rocky. — Bezzeg tőlem tíz dollárt is sajnált volna. Hanem gyerünk tovább:

“Hiszen úgyis tudod, hogy minden vagyonom a tiéd lesz, ha már én nem élek, bár eddig nem tudtam rászánni magam, hogy rendes járadékot adjak neked. Most mégis erre az elhatározásra jutottam, de csak egy feltétel alatt. Írtam egy newyorki ügyvédemnek és azt az utasítást adtam neki, hogy minden hónapban egy elég jelentékeny összeget folyósítsanak neked. Az az egyetlen kikötésem, hogy New Yorkban kell élned és úgy élvezned az ottani életet, ahogy én szerettem volna. Mulass, szórakozzál, élvezd ki fenékig az életet. Te leszel a képviselőm, helyettem fogod elkölteni a pénzemet. Azt akarom, hogy tökéletesen vesd bele magad a nagyváros ezerszínű, vidám forgatagába, azt akarom, hogy te légy a szíve-lelke a ragyogó társadalmi estélyeknek.
Elsősorban pedig elvárom tőled, — és ehhez kifejezetten ragaszkodom, — hogy leveleket írjál, minden héten legalább egyet, amelyebben részletesen beszámolsz, hogy mit csinálsz, merre jársz, mit láttál, kivel ismerkedtél meg. Megírod a legfrissebb newyorki pletykákat, hogy így rajtad keresztül élvezhessem mindazt, amelynek élvezésétől siralmas egészségi állapotom megfosztott. Ne felejtsd el, hogy részletes beszámolókat várok és nincs olyan apróság, amely ne érdekelne.
Szerető nagynénéd Rockmetteller Isabel.”

— Na, mit szólsz hozzá? — kérdezte Rocky.
— Mit szóljak hozzá? — feleltem.
— Hát, hogy mitévő legyek?
Csak most ébredtem tudatára, hogy milyen természetellenesen viselkedik. Elvégre egész váratlanul valóságos pénzeső hullik az ölébe és ahelyett hogy ragyogó arccal fél lábon táncolna örömében, úgy áll itt, mintha a végzet gyomron ütötte volna. Csodálkozva bámultam rá.
— Hát nem örülsz?
— Minek örüljek!
— A te helyedben kibújnék bőrömből a boldogságtól. Hiszen ez valóságos főnyeremény!
Rocky fájdalmasan feljajdult és úgy meredt rám, mintha a legnemesebb érzéseiben sértettem volna meg, aztán New Yorkról kezdett beszélni. Olyan szónoki beszédet vágott ki, amely eszembe juttatta Mundy Jimmyt. Mundy meg akarta reformálni a newyorki életet és vissza akarta terelni a lakosságot a helyes ösvényre. Egyszer véletlenül bebotlottam a Madison Csarnokban, ahol éppen a newyorki életet ostorozta és vagy félóráig élveztem a szónoklatát. Úgy látszik végkép nem szerette New Yorkot, mert kemény dolgokat vágott a város szemébe, de Rockyhoz képest Mundy Jimmy elmehetne idegenforgalmi propagandát csinálni a város érdekében.
— Ez volna főnyeremény?! — kiáltotta. — Hogy New Yorkba jöjjek lakni?! Hogy felcseréljem bájos kis nyaralómat, valami dohos, büdös, fülledt lyukra ebben az Istentől elrugaszkodott, kárhozatra ítélt Gyehennában?! Hogy éjszakáról-éjszakára összevegyüljek a csőcselékkel, amely azt hiszi, hogy az élet valami undorító vitus-tánc és azt képzeli, hogy remekül mulat, mert hat helyett lármázik és tíz helyett iszik? Gyűlölöm New Yorkot, Bertie! A közelébe se jönnék, ha nem kellene időnként beszélnem a szerkesztőkkel. Az egész város egy rohadt pestisfészek. Erkölcsi delírium tremens-ben szenved. Rosszabb, mint a pokol. Már az a gondolat is beteggé tesz, ha egy napnál többet kell itt töltenem. És te ezt főnyereménynek nevezed?
Úgy éreztem magam, mint Lót valamelyik pajtása, aki baráti csevegés közben Szodoma védelmére kelt. Fogalmam sem volt róla, hogy Rocky ilyen ékesszóló tud lenni.
— Belepusztulnék, ha itt kellene élnem. — folytatta Rocky. — Hogy hat millió emberrel kell megosztanom a levegőt! Hogy egész idő alatt kemény gallért és rendes ruhákat kelljen viselnem! Hogy, hogy… — hirtelen elakadt a szava. — Szent Isten! Most jut eszembe, hogy vacsorához mindig át kéne öltöznöm, mint a többi hülyének! Borzalmas!
Őszintén megbotránkoztam.
— Már megbocsáss, édes öregem… — mondtam szemrehányólag.
— Te is átöltözöl vacsorához, Bertie.
— Tóbiás! — feleltem hidegen. — Hány estélyi ruhám van?
— Három frakk és két szmoking, uram, ezenkívül…
— Három frakk?
— Gyakorlatilag csak kettő, mert a harmadik tavalyelőtti szabású, uram. Ezenkívül hét fehér mellény.
— És frakking?
— Kerek négy tucat frakking, uram.
— Hát fehér nyakkendő?
— A két legfelső szekrényfiókban kizárólag fehér nyakkendőket talál, uram.
— Na látod?
Rocky a fejéhez kapott.
— Mégse teszem meg! Egyszerűen nem tudom megtenni! Akasszanak fel, ha megteszem! Hogy a fenébe öltözzem így fel? Hát tudod te, hogy délután ötig le sem vetem a pizsamámat, akkor is csak azért, hogy egy mackóruhába bújjak helyette.
Tóbiás szeme megrebbent. Nem csodálom, hogy megdöbbentette ez a leleplezés.
— Hát akkor, mit akarsz csinálni?
— Én is ezt szeretném tudni.
— Írd meg mindezt a nénikédnek. Biztos meg fogja érteni.
— Hiszen megírhatom, ha azt akarom, hogy a néném menten felkeresse az ügyvédjét és kitagadjon a végrendeletéből.
— Igaz, ez is egy szempont. — láttam be. — Maga mit tanácsol, Tóbiás?
Tóbiás tisztelettudóan megköszörülte a torkát.
— Az egész elgondolás látszólag azon fordul meg, uram, hogy Todd úr kizárólag azzal a feltétellel juthat a rendelkezésére bocsátandó pénzösszeg birtokába, ha hosszú és részletes leveleket küld Rockmetteller kisasszonynak, amelyekben beszámol a heti élményeiről, viszont ha Todd úr ragaszkodik eltökélt szándékához, vagyis nem hajlandó vidéki életmódját feladni, akkor csak egyetlen megoldás lehetséges, és pedig az, hogy Todd úr társuljon valakivel, aki hajlandó lesz helyette a kívánt tapasztalatokat összegyűjteni, amelyekről Rockmetteller kisasszony értesülni óhajt és az illető New Yorkban szerzett tapasztalatait kimerítő jelentések formájában továbbítaná Todd úrhoz, aki aztán költői adottságainak segítségével megfelelő forrásmunkának használhatná fel őket a feltételként szereplő levelek megírására.
Miután mindezt egyszuszra elmondta, Tóbiás elhallgatott. Rocky értelmetlenül bámult rám. Persze, ő nem Tóbiás egyéniségének légkörében élt és így nem szokott hozzá inasom választékos stílusához.
— Nem fejtenéd ki világosabban, hogy mit mondott Tóbiás? Az elején egész okosan hangzott, de aztán képtelen voltam követni Tóbiás szárnyalását. Hogy is mondta?
— Roppant egyszerű, öregem. Tudtam, hogy megbízhatunk Tóbiásban. Annyi az egész, hogy találnod kell valakit, aki helyetted elmegy mindenhová és mindenről jegyzeteket készít neked, amikből aztán megírhatod a leveleket. Erre gondolt, Tóbiás?
— Pontosan, uram.
Rocky szemében felvillant a remény tüze, de aztán riadtan nézett Tóbiásra. Szemmel láthatólag elkápráztatta a fickó lenyűgöző okossága.
— De kire bízhatom a dolgot? — kérdezte. — Ide éles szem, jó megfigyelő képesség és bizonyos írói készség kell.
— Hát Tóbiásra! — kiáltottam. — Bízd csak Tóbiásra!
— Gondolod, hogy elvállalná?
— Ugye, elvállalja, Tóbiás?
Ismeretségünk óta először láttam Tóbiást mosolyogni. A szája sarka legalább fél centire felhúzódott és a szeme olyan volt, mint egy elmélkedő pontyé.
— Szíves szolgálatára kész örömmel, uram. Különben is úgy áll a helyzet, hogy szabad estéimen már megnéztem néhány nevezetes newyorki helyet és szívesen folytatnám tovább is ezt az időtöltést.
— Pompás! Szinte pontosan fel tudnám sorolni, hogy elsősorban mi érdekelné a nénikédet, Rocky. Főleg a newyorki mulatók világa. Először Riegelheimerhez kell elmennie, Tóbiás, a 42-ik utcába. Bárki útbaigazítja. Ez most a legfelkapottabb hely.
Tóbiás megrázta a fejét.
— Bocsásson meg, uram, de utóbbi időben Riegelheimer látogatottsága nagyon megcsappant. Pillanatnyilag a “Felhőkarcoló-bár” van divatban.
— Látod? — fordultam Rockyhoz. — Bízd csak Tóbiásra a dolgot. Ő tudja, hogy mitől döglik a légy!
Ritkán fordul elő, hogy a legközelebbi felebarátaink szűk köre egyidőben boldog legyen, de a mi kis társaságunk példája mutatja, hogy ez is előfordulhat. A kezdettől fogva minden a legnagyobb rendben folyt.
Tóbiás boldog volt, részben mert szereti gyakorolni fejlett elméjét, részben mert remekül szórakozott a hangulatlámpák fénykörében. Egyik éjjel láttam az “Éjféli Muriban”. A parkett szélén ült egy sarokasztalnál, vastag szivarral a szájában és látszott rajta, hogy nagyszerűen érzi magát. Az arcáról komoly jóakarat sugárzott le és időnként jegyzeteket irkált be egy noteszbe.
Ami a többieket illeti, én is jól éreztem magam, mert szeretem az öreg Rockyt és örültem, hogy segítségére lehetek. Ugyanekkor Rocky is megelégedett volt, mert pizsamában lustálkodhatott és kedvére hallgathatta a fű növését. A néni se panaszkodhatott, hiszen fenékig kiélvezhette a newyorki szórakozásokat. Igaz ugyan, hogy csak madártávlatból figyelhette a Broadway nyüzsgő életét, de ez is valami. Olvastam az egyik Rockyhoz intézett levelét, amelyben valósággal csöpögött a hálától.
Nem is csoda, mert a Tóbiás helyszíni jelentésein alapuló levelek bárkit felvillanyoztak volna. Alapjában véve ez is furcsa dolog. Itt vagyok például én, szeretem a szórakozásokat, amelyektől Rockyt a hideg rázta és mégis ezt a levelet írtam egyik londoni cimborámnak:

“Kedves Freddie!
Itt vagyok New Yorkban. Igazán nem rossz hely. Egész jól mulatok. Minden nagyon rendes. A mulatók sem rosszak. Nem tudom, mikor megyek haza. Hogy vagytok? Viszlát!
Bertie.
U. i. Mikor láttad utoljára az öreg Tedet?”

Nem mintha sokat törődtem volna az öreg Teddel, de ha nem cibálom elő a hajánál fogva, akkor nem jutott volna a második oldalra semmi!
Most pedig hallgassák meg, hogyan ír Rocky ugyanerről a témáról:

“Drága Isabel néni!
Nem is tudom, hogy köszönjem meg, amiért alkalmat adott arra, hogy ebben a tündéri városban éljek! New York napról-napra csodálatosabb. Most van az évad csúcspontja és az Ötödik Avenuen csak úgy hemzseg az előkelő közönség. Az új női ruhák egyszerűen elragadók. Tegnap láttam egy doplahólos aranylamé nagyestélyi ruhát brokát volantokkal…”

Itt aztán két oldalon át áradozik a ruhákról. Nem is tudtam, hogy Tóbiás a női ruhák kérdésében is ilyen szaktekintély.

“Múlt éjjel megnéztük a bandával az “Éjféli Muri” új műsorát. Édes cunci mókusok szerepelnek benne. Előzőleg megnéztük a “Handa-bandát”, aztán megvacsoráztunk az új, mexikói vendéglőben, a 43-ik utcában. Remek társaság volt együtt. Cohan Georgie, a híres író, éjféltájban bekukkantott és egy borsos történetet mesélt Collier Willie harmadik feleségéről. Stone Fred, a kiváló színész csak pár percig maradhatott a társasággal, de az öreg Douglas Fairbanks egész este velünk tartott és olyan pompás trükköket mutatott be, hogy valamennyien a hasunkat fogtuk nevettünkben. Ed Wynn, a közismert rádió-énekes is ott volt és később benézett Taylor Laurette, a primadonnák gyöngye is egy vidám társasággal. Az “Éjféli Muri” új revüje minden pénzt megér. Egyébként mellékelem a műsort. Főleg a hawai szám remek.
Tegnap éjjel megnéztük a “Handa-banda” című új operettet. Ez most a legnagyobb siker. A legjobb számok szövegét mellékelem.”

És így tovább tíz oldalon keresztül. Hiába, ez a vérbeli költő. Úgy látszik, hogy aki verseket ír, sokkal könnyebben összefabrikál egy ilyen zamatos beszámolót, mint a magamfajta szürke átlagember. Annyi szent, hogy Rocky alaposan kitett magáért. Becsengettem Tóbiást és gratuláltam neki.
— Tóbiás, maga egyszerűen csodálatos!
— Köszönöm, uram.
— Csak azt nem értem, hogy tud mindent ilyen aprólékosan megfigyelni. Én is láttam a “Handa-bandát”, de csak annyira emlékszem, hogy remekül mulattam.
— Nem nagy mesterség, uram. Szem dolga az egész.
— Lehet. Annyi biztos, hogy Todd úr levelei alaposan felvillanyozhatják Rockmetteller kisasszonyt. Nem igaz?
Hát fel is villanyozták! De még mennyire! Alig egy hónappal az eset után, békésen üldögéltem az ebédlőben és cigarettázva pihentettem fáradt csontjaimat, amikor kinyílt az ajtó és Tóbiás hangja bombaként robbantotta szét a szoba csöndjét.
Nem mintha túl hangoson beszélt volna. Lágy, simogató hangja van, amely úgy hangzik, mint a távoli báránybégetés. Hanem amit mondott, attól akkorát ugrottam, mint egy fiatal gazella.
— Bejelentem Rockmetteller kisasszonyt, uram! Jóformán be sem fejezhette, máris beviharzott egy terebélyes nőszemély.
A helyzet valósággal földhöz vágott. Nem is próbálom tagadni, így érezhette magát Hamlet, amikor belebotlott atyja szellemébe. Rocky nénikéje úgy élt a képzeletemben, mint egy karosszékhez kötött vénkisasszony és lehetetlennek látszott, hogy váratlanul felbukkanjon New Yorkban. Tátott szájjal bámultam először rá, aztán Tóbiásra, aki tisztelettudóan várakozott az ajtóban és fapofával szemlélte szánalmas vergődésemet. Pedig, ha valaha, úgy most kellett volna segítségemre sietnie.
Rocky nénje igazán nem keltette egy beteg nő benyomását. Még csak egy ilyen ijesztően makkegészséges nőt láttam világéletemben és ez Agatha néni volt. Egyébként is sokban emlékeztetett Agatha nénémre. Látszott rajta, hogy veszélyes ellenfél lehet, ha megharagítják és valami azt súgta nekem, hogy szörnyen meg fog haragudni, ha kiderül, hogy Rocky az orránál fogva vezette őt.
— Jó estét! — sikerült nagynehezen kinyögnöm.
— Hogy van? — felelte. — Ugyebár, Cohan úr?
— Neeeem! — makogtam.
— Akkor talán Stone Fred úr?
— Dehogy, dehogy. Egyébként Wooster a nevem… Wooster Bertie.
Csalódottnak látszott. A Woosterek régi, becsületes neve szemmel láthatólag mitsem jelentett számára.
— Nincs itthon Rockmetteller? — kérdezte. — Hol van?
Tessék, máris megfogott. Egyetlen elfogadható felelet sem jutott eszembe. Csak nem mondhattam, hogy Rocky Long Islandban tanulmányozza a kukacok családi életét?
Ekkor halk zörej hallatszott a háttérből, Tóbiás tisztelettudó köhögése volt. Akkor szokott így köhécselni, amikor kérdezetlenül mondani akar valamit.
— Talán emlékszik, uram, hogy Todd úr ma délután autókirándulásra ment néhány barátjával.
— Úgy van, Tóbiás, emlékszem már. — mondtam az órámra nézve. — Megmondta, hogy mikorra érkezik haza?
— Todd úr azt mondta, hogy valószínűleg csak későn érkezik haza!
Ezzel kiment, míg a nagynéni elterpeszkedett a karosszékben, amelyet elfelejtettem felajánlani neki. Furcsa pillantást vetett rám. Határozottan csúnya tekintet volt. Úgy éreztem magam, mintha a kutya cipelt volna fel az utcáról, hogy aztán később elásson a kertben. Agatha néném is ilyen pillantásokkal szokott méregetni, ha belém akar kötni, úgyhogy menten libabőrös lett a hátam.
— Úgy látom, nagyon otthonosan érzi itt magát, fiatalember. Jóbarátja Rockmettellernek?
— Ó, igen… de még mennyire! 
Összeráncolta homlokát, mintha különb dolgot várt volna Rockytól.
— Bizonyára az, ha úgy használja Rockmetteller lakását, mintha a sajátja volna.
Szavamra mondom, hogy ez a váratlan támadás megfosztott a beszélő képességemtől. Eddig a vendéglátó házigazda szerepében tetszelegtem, most pedig úgy bánnak velem, mintha valami jöttment betolakodó volnék. Még csak nem is úgy tekintett — és ezen van a hangsúly, — mintha jelenlétem rendes társadalmi látogatás volna. Távolról sem! Szemmel láthatólag úgy nézett rám, mintha egy betörő és egy bádogos keresztezése lennék, aki azzal az ürüggyel, hogy a fürdőszoba csapját jött kijavítani, betörést forgat a fejében. Határozottan bántotta a jelenlétem.
Amikor már úgy látszott, hogy végleg zátonyra futott a beszélgetés, mentő ötletem támadt. A tea — a jó öreg bajtárs!
— Nem inna egy csésze teát? — kérdeztem.
— Teát?
Úgy mondta, mintha most hallaná először ezt a szót.
— Nincs párja egy csésze teának utazás után, — csevegtem. — Új lelket önt az emberbe. Engem például mindig felvillanyoz. Azonnal szólok Tóbiásnak, ha megengedi.
Kibandukoltam Tóbiás odvába. A fickó az esti lapot olvasta nagy elmélyedéssel, mintha mi sem történt volna.
— Tóbiás, készítsen teát.
— Igen, uram.
— Idefigyeljen, Tóbiás. Ez a vénasszony kemény diónak látszik.
Tudják, részvét után vágytam. Részvét és megértés, ez hiányzott nekem. Ne felejtsük el, hogy súlyos idegmegrázkódtatáson estem át.
— Az a rögeszméje, hogy Todd úré a lakás. Csak azt tudnám, ki ültette ezt a fejébe?
Tóbiás önérzetes mozdulattal megtöltötte a teáskannát vízzel.
— Bizonyára Todd úr leveleiből gondolja, uram. Talán még emlékszik, uram, hogy az én javaslatomra az ön címét írtuk Todd úr leveleire és ezzel is azt a látszatot akartuk kelteni, hogy Todd úrnak jó, központi fekvésű lakása van New Yorkban.
Most már én is visszaemlékeztem a dologra. Akkoriban nagyon jó ötletnek találtam.
— Szörnyen ferde helyzetbe kerültem, Tóbiás. Szavamra mondom, úgy néz rám, mint valami jöttmentre. Biztosra veszem, azt hiszi, hogy Todd úr nyakán élősködöm, nála kosztolok és viselem az ingeit.
— Valószínűleg így van, uram.
— Rohadt helyzet!
— Valóban nyugtalanító, uram.
— Még valami! Mi lesz Todd úrral? Sürgősen elő kell kerítenünk. Ha behozta a teát, azonnal sürgönyözzön neki, hogy az első vonattal siessen ide.
— Már sürgönyöztem, uram. Voltam olyan bátor és magam szövegeztem meg a táviratot. A liftes fiú adta fel.
— Még az a szerencse, hogy maga mindenre gondol, Tóbiás.
— Köszönöm, uram. Pirított kenyeret is készítsek?
— Készítsen. Hátha az használ.
Ezzel visszamentem az ebédlőbe. A vénasszony még mindig úgy ült a karosszékben, mint amikor kimentem. Merev, elutasító testtartással ült a szék szélén és úgy markolta meg az esernyője nyelét, mint a kalapácsvető a kalapácsot. Görbe pillantással fogadott. Most már kétségtelennek látszott, hogy első látásra megutált. Valószínűleg azért, mert nem én voltam Cohan Georgie. Ezt is az én bűnömül rótta fel.
— Hát ez nagy meglepetés. — mondtam pár percnyi kínos hallgatás után, megpróbálva felvenni a beszélgetés fonalát.
— Mi meglepetés?
— Hát hogy megérkezett és így tovább. 
Felhúzta a balszemöldökét és szinte magába ivott a szemüvegén át.
— Mi van abban meglepő, ha meglátogatom az egyetlen unokaöcsémet? — kérdezte metsző hangon.
— Igaz is! Persze, persze… Nyilván… Hiszen csak azt akartam ezzel mondani…
Szerencsére Tóbiás belibbent a tálcával. Nem álltam biztos talajon és ilyenkor jól jön egy kis gépies elfoglaltság. Mialatt a teás kannával hadonásztam, egészen megkönnyebbültem.
— Tea, tea, tea, jó kicsi tea! — dúdoltam. — Ez ám a jó!
Eredetileg nem ezt akartam mondani, hanem valami udvarias társadalmi kifejezésen törtem a fejem, de valahogy ez csúszott ki a számon. Töltöttem neki. Kortyintott egyet, aztán összerázkódva letette a csészét,
— Csak nem gondolja komolyan, hogy megiszom ezt a lötyedéket? — kérdezte jeges hangon.
— Miért ne. Meglátja, hogy megbizsergetné.
— Mit ért ezalatt, hogy megbizsergetne?
— Hát… felcsiklandozná az idegeit.
— Egyetlen szavát sem értem. Maga ugye angol?
Beismertem. Egy szót sem szólt rá, de ez a hallgatás rosszabb volt, mintha órákig beszélt volna. Tüstént megéreztem, hogy nem szereti az angolokat és közülük is engem a legkevésbé.
Ismét elakadt a beszélgetés. Még egyszer megpróbálkoztam, hogy csevegésre bírjam.
— Kényelmesen lakik a szállodában? — érdeklődtem.
— Miféle szállodában?
— Hát ahol megszállt?
— Nem szállodában lakom.
— Talán ismerősöknél? — találgattam.
— Az csak magától értetődik, hogy az unokaöcsémnél fogok lakni.
Első hallásra nem ébredtem tudatára, hogy mit is mondott, de aztán agyamba villant a kijelentés minden szörnyűsége.
— Mit?! Itt akar lakni?! — hápogtam lélegzet után kapkodva.
— Persze hogy itt! Csak nem megyek máshová! 
Lassan teljes egészében kibontakozott előttem a helyzet borzalmas volta. Semmi esetre sem magyarázhattam meg neki, hogy ez nem Rocky lakása, mert ezzel leleplezem a szerencsétlent. Mit feleljek rá, ha megkérdi, hol lakik Rocky? Menten kiderülne a turpisság. Éppen igyekeztem összeszedni magam a nagy ijedség után, amikor váratlanul megszólalt:
— Lesz szíves megmondani az unokaöcsém inasának, hogy ágyazzon meg a szobámban, mert le akarok feküdni.
— Kinek?
— Az inasnak. Ha jól emlékszem, Tóbiásnak hívják. Egyébként úgy hallottam, hogy Rockmetteller autókirándulásra ment és így fölösleges tovább várnia. Bizonyára egyedül óhajt maradni velem, ha megérkezik. Jó napot!
Magam sem tudom, hogy kerültem ki a szobából. A csapás teljesen elkábított. Betámolyogtam Tóbiáshoz.
— Tóbiás! — suttogtam rekedten.
— Parancsoljon, uram.
— Gyorsan adjon egy pohár szódás-viszkit, de erősre keverje, mert nagyon gyenge vagyok.
— Meglesz, uram.
— Percről-percre rosszabbodik a helyzet!
— Tényleg, uram?
— A vénasszony azt hiszi, hogy maga Todd úr inasa és hogy az egész lakás mindenestől Todd úré. Nem marad más hátra, mint hogy maga itt marad és tartja a várat. Egy szót sem szólhatunk, anélkül, hogy ne árulnánk el Todd urat, őt pedig nem akarom vízben hagyni. Egyébként azt üzeni a vén bestia, hogy vesse meg az ágyát.
Tóbiás sértődötten meredt rám,
— Ez nem az én dolgom, uram…
— Tudom, tudom… mégis tegye meg az én kedvemért. Nekem sem szívügyem, hogy így kihajítsanak a tulajdon lakásomból és kénytelen legyek szállodába menni.
— Szállodába óhajt menni, uram? Hogyan fog öltözködni?
— Szent Isten! Erre nem is gondoltam. Csapjon be néhány ruhát a bőröndömbe, amikor nem néz oda és hozza utánam a Szent Aurea-szállodába. Ott fogom meghúzni magam.
— Meglesz, uram.
Mégegyszer körülnéztem. Elérkezett a válás pillanata és mély szomorúság fogott el. Az egész jelenet élénken emlékeztetett egy drámára, amelynek hősét kikergetik a meleg tűzhely mellől a havas éjszakába.
— Isten vele, Tóbiás!
— Isten vele, uram!
Ezzel kitámolyogtam a lépcsőházba.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Ma már én is egyetértek azzal a filozófussal, aki váltig azt hajtogatta, hogy örvendeni kell a szenvedésnek, mert a szenvedés nemesíti a lelket. Az ember sok mindent megért, amit azelőtt el sem tudott volna képzelni. Sokkal könnyebben átérzi mások balsorsát, ha maga is keresztül esett a dolgon.
Amint elhagyott szállodai szobámban álltam és fehér nyakkendőm megkötésével bajlódtam, életemben először villant eszembe, hogy seregestől akadnak a nagyvilágban olyan fickók, akiknek nincs inasuk. Eddig egész természetes dolognak tartottam, hogy Tóbiás gondoskodik rólam, de most eszembe jutott, hogy hányan vannak, aki maguk vasalják a nadrágjukat és így tovább. Ünnepélyes pillanat volt, mert azóta megértem a nincsteleneket.
Nagy üggyel-bajjal felöltöztem. Tóbiás semmiről sem feledkezett meg. Az utolsó gombig mindent megtaláltam. Ettől még jobban elkeseredtem, mert ez csak fokozta a helyzet tragikumát. Eszembe juttatta a költő szavait a “túlvilági szellemkéz simogatásáról”. Valahol ettem valamit ebédre, utána elmentem valamelyik színházba, ahol ma sem tudom, mit láttam. Ahhoz már nem volt lelkierőm, hogy valahová elmenjek valamit vacsorázni. Egyenesen hazamentem és levetkőztem. Nem is tudom, mikor éreztem magam ilyen nyomorult lelkiállapotban. Egyszerre csak rajtakaptam magam, hogy halk léptekkel fel és alá járkálok szűk szobámban. Biztosra veszem, hogyha ott lett volna valaki, csak suttogva beszéltem volna vele, mert amikor a telefon csengett, olyan fojtott, mélabús hangon szóltam bele a kagylóba, hogy a vonal másik végén beszélő ötször is belehallózott a készülékbe, amíg meghallotta a hangomat.
Rocky hívott fel. Az öreg cserkész szörnyen nyomorult lelkiállapotban volt.
— Te vagy az Bertie? Szörnyű helyzetben vagyok. Úgy érzem magam, mint macska a köszörűkövön. 
— Honnan beszélsz?
— Az “Éjféli muriból”. Már egy órája ülünk itt és nem hinném, hogy záróra előtt hazamennénk. Most is csak azzal tudtam egy percre elszabadulni Isabel nénitől, hogy felhívom egy barátomat és megkérem, jöjjön ő is el. A vén szipirtyó valósággal odaragadt a székhez és az arcára van írva, hogy “most aztán kimulatom magam”. Minden pórusával élvezi a dolgot, én meg közel állok a megőrüléshez.
— Ugyan, ugyan! Nem túlzol, öreg fazék?
— Ha ez így megy tovább, leballagok a folyóhoz és véget vetek mindennek. Hát te ezt minden este végigcsinálod és ezt nevezed szórakozásnak? Hisz ez egyszerűen pokoli! Éppen egy kicsit el akartam szundikálni az étlap mögött, amikor legalább ezer ész nélkül sivalkodó félmeztelen lány özönlötte el a parkettet és színes léggömbökkel árasztották el az egész nézőteret. Emellett két zenekar van és mindegyikük igyekszik túlharsogni a másikat. Testileg-lelkileg kész roncs vagyok. Amikor a sürgönyöd megkaptam, nyugodtan pöfékelve élveztem a természet békéjét, amely engem is valósággal eltöltött. Magamra kellett kapkodnom a ruhámat és lélekszakadva két mérföldet rohannom, hogy elérjem a vicinálist. A guta kerülgetett. Hát még amiken a megérkezésem óta kellett átesnem. Csak azt csodálom, hogy nem kaptam agylázat, annyit kellett kapásból hazudnom Isabel néninek. De még ez is hagyján! Ráadásul bele kellett préselnem magam valamelyik vacak estélyi ruhádba.
Fájdalmasan felüvöltöttem, mert csak most jutott eszembe, hogy Rocky teljesen az én ruhatáramra van utalva.
— Tönkre fogod tenni!
— Remélem! — károgta Rocky kajánul. Úgylátszík a sok baj, kikezdte a jellemét. — Szeretném neki visszaadni a kölcsönt, mert alaposan megkínzott. Legalább három számmal kisebb a kelleténél és minden pillanatban várom, hogy valami enged. Bárcsak szakadna, mert akkor legalább lélegzetet vehetnék. Este fél hét óta nem vettem komoly lélegzetet. Csak azt csodálom, hogy még nem fulladtam meg.
Tényleg, csak most vettem észre, hogy milyen fojtott hangon beszél.
— Hála Istennek, Tóbiás kerített egy rámillő gallért, különben már rég hulla lennék! Így is eltört az inggomb a nagy megerőltetéstől. Kész pokol! Isabel néni egyre sürget, hogy menjek táncolni. Hogy az ördögbe táncoljak, amikor senkit sem ismerek? Még akkor se merészelnék, ha minden lányt ismernék. Járni is elég kockázatos művelet ebben a nadrágban. Azt mondtam neki, hogy fáj a bokám. Egyre faggat, hogy mikor jön Cohan és Stone. Percek kérdése, amíg rájön, hogy Stone tőlünk a második asztalnál ül a társaságával és egyszerűen keresztül néz rajtam. Valamit tenni kell, Bertie! Találj ki valamit, amivel kihúzol a hínárból. Elvégre, neked köszönhetem az egészet.
— Nekem? Hova gondolsz?
— Hát ha nem neked, akkor Tóbiásnak. Egyre megy. Te tanácsoltad, hogy bízzam rá az egészet. Az ő beszámolói alapján írtam a leveleket. Éppen ez a hiba, hogy túlságosan jól sikerültek. Éppen most mesélte a nénikém. Azt mondja, hogy már beletörődött abba, hogy otthon fejezi be az életét, amikor megkapta az első levelem. A sok newyorki gyönyörűség annyira felvillanyozta, hogy hirtelen összeszedte magát, vonatra ült és egyenesen idejött. Azt hiszi, hogy csoda történt vele. Hidd el, Bertie, nem bírom tovább. Ennek véget kell vetni!
— Nincs Tóbiásnak valami mentő ötlete?
— Nincs. Csak lóg az ember körül és sopánkodik, hogy: “Valóban kellemetlen, uram!” Mintha ezzel kinn volnék a vízből!
— Nézd, öregem, — feleltem, — végeredményben az én helyzetem sem rózsás, sőt sokkal rosszabb, mint a tiéd. Megvan a kényelmes otthonod és ott van Tóbiás. Emellett sok pénzt takarítasz meg.
— Pénzt?! Hogy érted ezt?
— Hát a járadékot, amit a nénédtől kapsz. Feltételezem, hogy most ő fizeti a költségeket, vagy nem így van?
— Persze, hogy ő fizeti, de ezzel szemben beszüntette a járadékot. Még az este írt az ügyvédjének. Azt mondta, hogy most már nincs szükség rá, mert ő is itt van és úgyis mindenhová együtt megyünk. Én mondom neked, Bertie, nagyítóval sem találsz egy fityinget sem ebben az egész mulatságban.
— Hiszen ez rettenetes, Rockykám! Egyszerűen borzalmas! Fogalmad sincs róla, hogy miken estem keresztül ebben a vacak szállodában Tóbiás nélkül. Vissza kell mennem a lakásomba.
— A közelébe se próbálj jönni!
— De hiszen az én lakásom?
— Sajnálom. Isabel néni nem szível téged. Megkérdezte, hogy miből élsz. Amikor azt feleltem, hogy semmit sem csinálsz, csak úgy éldegélsz, kijelentette, hogy ő is így gondolta. Azt is mondta, hogy úgy nézel ki, mint a mihaszna, züllött angol arisztokrata élő mintaképe. Ha abban a hitben ringatóznál, hogy sikered volt nála, felejtsd el. Hanem most vissza kell mennem hozzá, különben még utánam jön. Isten áldjon!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Másnap reggel felkeresett Tóbiás. Olyan otthonosan és nesztelenül suhant be a szobába, hogy majdnem letörtem és sírva fakadtam.
— Jó reggelt, uram! — üdvözölt bársonyos hangján. — Elhoztam néhány személyes holmiját, hogy ne kelljen idegen holmit használnia.
Ezzel kezdte kirakosgatni a magával hozott bőröndöt.
— Könnyen sikerült meglógni vele? — kérdeztem fátyolos hangon.
— Meglehetősen nehéz feladat volt, uram. Meg kellett várnom a kedvező alkalmat. Rockmetteller kisasszony feltűnően éber hölgy.
— Akármit is mond, Tóbiás, ez már mégis több a soknál!
— Annyit el kell ismerni, hogy mióta a szolgálatában állok, uram, ilyen helyzet még nem fordult elő. Elhoztam a rozsdabarna flanellöltönyét, uram, miután az időjárás különösen kedvező. Holnap reggel elhozom a fűzöldmintás szürke ruhát is, ha a körülmények megengedik.
— Ez így nem mehet tovább, Tóbiás, nem és nem!
— Reméljük a legjobbat, uram.
— Nem tudna valamit kitalálni?
— Már sok időt szenteltem a kérdésnek, de eddig nem sikerült kielégítő megoldást találnom, uram. A galambszürke, a mályvaszínű és a világoskék selyemharisnyáját ide teszem a legfelső fiókba, uram.
— Csak nem akarja elhitetni velem, hogy magát is cserbenhagyta a tudománya, Tóbiás? Csak van valami elgondolása?
— Sajnos, pillanatnyilag nincs, uram. Hoztam egy tucat zsebkendőt is, uram. A zoknikkal együtt a baloldali fiókba teszem őket, — közben a kézitáska kiürült és Tóbiás letette a székre. — Rockmetteller kisasszony valóban érdekes hölgy, uram.
— Maga alábecsüli őt, Tóbiás. 
Tűnődve nézett ki az ablakon.
— Rockmetteller kisasszony sokban emlékeztet egyik nagynénémre, uram, aki London délkeleti negyedében lakik. Nagyon hasonlít az ízlésük és a vérmérsékletük. A nagynéném éppen úgy rajong a nagyvárosi élvezetekért. Neki a taxizás a szenvedélye, uram. Egy pillanatra sem szabad szem elől téveszteni, mert menten elszökik és taxin ide-oda rohangászik a városban. Többször előfordult, hogy a gyerekek takarékperselyét is feltörte, csak hogy kielégíthesse szenvedélyét.
— Mindig szívesen elcsevegek magával a női rokonságáról, Tóbiás, — mondtam hidegen, mert az volt az érzésem, hogy cserbenhagyott és torkig voltam vele, — azonban nem látom, hogy mi köze van ennek az én bajomhoz.
— Elnézését kérem, uram. Hoztam néhány nyakkendőt is, hogy válogathasson köztük. Beakasztom őket a szekrénybe. Mára a piros dominómintás kéket ajánlanám, uram.
Ezzel észrevétlenül az ajtó felé siklott és a következő pillanatban kisurrant a szobából, én meg elhatároztam, hogy csak azért sem veszem fel a piros dominómintás kék nyakkendőt.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Már gyakran hallottam, hogy minden nagy csapás, vagy lelki megrázkódtatás után, ami valósággal leteríti az embert, az áldozat egy darabig kábán hever és azon töri a fejét, hogy mi is történt vele, de aztán lassanként összeszedi magát és lázas sietséggel új életet kezd. Az Idő és a Természet a legjobb orvos. Régi és nagy igazság ez. Én tudom a legjobban, mert magamon tapasztaltam, hogy egy-két napi tompa kábulat után, lassan kezdtem talpraállni.
Bár Tóbiás pillanatnyi tehetetlensége mellett minden szórakozási gondolat gúnyolódásnak látszott, mégis megpróbáltam némi gyönyörűséget találni az életben. Elég az hozzá, annyira lábrakaptam, hogy képes voltam elmenni egy mulatóba és így igyekeztem pillanatnyi feledést keresni bánatomra.
New York aránylag nem is olyan nagy, különösen, ha azok közt forgunk, akik akkor kelnek fel, amikor más tisztességes ember leoltja a lámpát. Ezzel magyarázható meg, hogy hamarosan kereszteztem Rocky útját. Egyszer Pealenél láttam, aztán a Felhőkarcoló-bárban. Mindkét ízben a néni társaságában, más nem volt velük. Rocky igyekezett sugárzó képet vágni, mintha ezt tartaná az élvezetek netovábbjának, de engem nem téveszthetett meg, mert tudtam milyen szenvedés dúl a derűs álarc mögött. A szívem vérzett szegény ördögért. Illetve csak a szívem egyik pitvara, mert a többi magam miatt vérzett. Néha egy-egy önfeledt pillantásával elárulta, hogy már nem húzza sokáig, hanem testileg-lelkileg összeroppan a szakadatlan erőfeszítéstől.
Úgy vettem észre, hogy a nagynéni is kissé csalódottnak látszott. Valószínűleg azon töprenghetett, hogy hol vannak azok a hírességek, azok a jókedvű, féktelen fickók, akikkel Rocky leveleiben ismerkedett meg. Őszintén szólva, nem is kárhoztattam emiatt. Rockynak csak két levelét olvastam, de azokból ítélve, azt hihette az ember, hogy szegény Rocky a newyorki éjszakai élet tengelye és ha éjfélig nem jelenik meg valamelyik lokálban, akkor a tulajdonos “Kár a gőzért!” felkiáltással becsukja a boltot.
Két éjjel nem találkoztam velük, de a rákövetkező este, amint a “Trocaderóban” üldögéltem, valaki megveregette a vállam. Rocky állott mögöttem és sóvárgó pillantással meredt rám. Rákvörös arcából megítélve, közel állhatott a gutaütéshez. Még ma sem értem, hogyan bírta ki a frakkomban komoly baleset nélkül. Később elárulta, hogy a megpróbáltatások kezdetén hátul elhasadt a mellény és ez sokat segített.
Első pillanatban azt hittem, hogy aznap este sikerült megszabadulnia Isabel nénitől, de hamarosan felfedeztem a vén klepsidrát is az egyik falmelletti asztalnál. A néni is felfedezett és úgy nézett rém, mintha panaszt akarna tenni az igazgatóságnál a jelenlétem miatt.
— Bertie, öreg cimbora, — rebegte Rocky töredezett hangon, — mindig jó pajtásom voltál, ugye? Tudod, hogy én is mindent megtennék érted, ha rákerülne a sor?
— Tudom, édes öregem, — feleltem meghatva.
— Akkor az Isten szerelmére kérlek, ülj át hozzánk és maradj velünk ma este.
Szentnek tartom a barátságot, de a baráti áldozatkészségnek is megvan a határa.
— Drága fiam, tudod, hogy mindent megtennék érted, de…
— Át kell jönnöd, Bertie! Muszáj! Valamivel el kell vonnom a figyelmét. Fogalmam sincs róla, min töri a fejét. Már két napja így viselkedik. Azt hiszem, kezd gyanakodni. Nem megy a fejébe, hogy miért nem találkozunk senkivel, akiről írtam neki. Tegnapelőtt délelőtt felkerestem két újságírót, akiket elég jól ismerek. Ezzel kihúztam két napig a dolgot. Az egyiket úgy mutattam be, mint Dávid Belascot, a másikat pedig mint Corbett Jimet, az ünnepelt színművészt. De két nap alatt rájuk unt és most újra töpreng. Valamit tenni kell, mert ha rájön a turpisságra, tíz centet sem adok az egész örökségemért. Éppen ezért kérlek, hogy ha Istent ismersz, gyere át és segíts felvidítani.
Átmentem. Az embernek muszáj segíteni a bajbajutott cimboráin. Isabel néni szokásához híven úgy ült a helyén, mintha nyársat nyelt volna. Szemmel láthatólag megcsappant az érdeklődése a Broadway iránt. Úgy nézett ki, mintha kellemetlen dolgokon törné a fejét.
— Ugye, már ismeri Wooster Bertiet, Isabel néni?
— Ismerem.
— Foglalj helyet, Bertie.
Így kezdődött a vidám összejövetel. Olyan társaság voltunk, amelyben az ember kétszer köhög, mielőtt mondana valamit és akkor is inkább befogja a száját és nem mond semmit. Egy óra hosszat tartott ez a szörnyű műélvezet, amikor a néni kijelentette, hogy haza akar menni. Rocky előadása után ezt rossz jelnek véltem. Legalább is azt mesélte, hogy az első napokban kötéllel sem lehetett hazahúzni.
Rocky is így magyarázhatta a dolgot, mert könyörgő pillantást vetett felém.
— Kísérj el minket te is, Bertie és igyál egy kortyot a lakásomon.
Ez ugyan nem volt benne a megállapodásban, de nem volt szívem nemet mondani. Nem vitt rá a lelkem, hogy szegény tatárt kiszolgáltassam ennek a rosszkedvű vén satrafának. Elég az hozzá, hogy velük mentem.
Attól a pillanattól kezdve, hogy helyet foglaltunk a taxiban, éreztem, hogy valami lóg a levegőben, ami kitöréssel fenyeget. A néni vészt jósló hallgatásba burkolódzott, bár Rocky kétségbeesett erőfeszítéseket tett, hogy beszédre bírja.
Amikor beléptünk a lakásba, gyors pillantást vetettem Tóbiás odúja felé. Szerettem volna behívni őt is, mert valami azt súgta, hogy szükség lesz rá.
A fiaskó és a poharak ott álltak az ebédlőasztalon. Rocky felemelte a palackot és tölteni akart.
— Szólj, mikor elég, Bertie.
— Állj! — kiáltotta a néni metsző hangon, mire Rocky ijedtében elejtette a poharat.
Elfogtam Rocky pillantását, amint lehajolt, hogy felszedje a cserepeket. Láttam a szemében, hogy el van készülve a legrosszabbra.
— Hagyd ott, Rockmetteller! — parancsolta Isabel néni, mire Rocky némán engedelmeskedett.
— Itt az ideje hogy beszéljek a fejeddel! — recsegte a néni. — Nem nézhetem tovább ölhetett kézzel hogyan züllik el a szemem láttára egy derék fiatalember!
Szegény Rocky szánalmas, gurgulázó hangot hallatott, míg én szemlesütve néztem, hogy issza fel a szőnyeg a kiömlött viszkit.
— Hogy? — Nyögte ki pislogva Rocky. 
A néni komoran folytatta:
— Az én hibám volt az egész. Akkor még nem láttam a világosságot, de most már felnyílt a szemem. Látom, hogy milyen borzalmas tévedést követtem el. Még a puszta gondolatára is megborzadok, hogy mennyit ártottam neked, Rockmetteller, amikor ennek a züllött városnak a karmai közé kényszerítettelek.
Rocky megtántorodott és erőtlen keze az asztal után tapogatózott. Végül sikerült is belekapaszkodnia és lerítt arcáról a megkönnyebbülés. Tökéletesen megértettem.
— Amikor azt írtam neked, Rockmetteller, hogy jöjj ide lakni és vesd magad bele New York életébe, még nem hallottam Mundy Jimmyt New Yorkról beszélni.
— Mundy Jimmy! — kiáltottam akaratlanul. 
Bizonyára ismerik, hogy milyen érzés az, amikor a sötétben tapogatózunk, minden kavarog körülöttünk és egyszerre csak halvány világosság gyullad agyunkban. Amikor Mundy Jimmy nevét kiejtette, többé-kevésbé sejtettem, hogy mi történhetett. Velem is előfordult. Volt egy inasom, aki egyik szabad délutánján meghallgatott valami népszónokot a Hyde Parkban és aznap este a nálam vacsorázó társaság füle hallatára kijelentette, hogy here vagyok a társadalom kaptárában.
Isabel néni megsemmisítő pillantást vetett rám.
— Igen, Mundy Jimmy! — ismételte nyomatékosan. — Csodálom, hogy egy magafajta ember valaha is hallott róla. Az ő gyülekezetein nincs négerzene, nincsenek részeg férfiak, akik úgy ugrálnak, mint a bakkecskék, nincsenek szemérmetlen, félpucér nők, így a maga számára nem valami vonzó hely. Nem is maga miatt jött ide, hanem a többieknek hozta el a “Nagy üzenetet”, azoknak, akik még nem süllyedtek olyan mélyre a halálos bűnök fertőjében, mint maga. Azért jött, hogy megmentse New Yorkot önmagától, hogy — az ő kifejező szavaival élve, — visszavezesse népét az igaz ösvényre. Három nappal ezelőtt hallottam először prédikálni. Véletlenül kerültem a gyülekezetbe. Hányszor fordul elő életünkben, hogy a puszta véletlentől függ az ember egész jövendőbeli sorsa!
— Akkor történt, amikor az a Belasco telefonon elhívott valahová és így nem mehettünk el együtt a Hippodromba, ahogy előzetesen megbeszéltük. Megkértem az inasodat, hogy vigyen oda. Ez az ember sokkal butább, mint amilyennek hittem. Úgy látszik, félreértett, de azért hálás vagyok neki. Amint később kiderült, a Madison Csarnokba vitt, ahol Mundy úr tartja beszédeit. Tóbiás elkísért az ülésemig és aztán otthagyott. Csak akkor jöttem rá a tévedésre, amikor a gyülekezet elkezdődött. Az egyik hosszú sor közepén ültem és csak úgy tudtam volna kijönni, ha egész sereg embert felállítok, így aztán udvariasságból ottmaradtam.
Isabel néni nagyot nyelt.
— Hidd el, Rockmetteller, örök életemre hálás leszek a Gondviselésnek hogy ottmaradtam. Mundy úr csodálatos volt! Olyan, mint a hajdani próféták, akik a nép bűneit ostorozták. Úgy ugrált, mint egy megszállott. Néha már attól féltem, hogy még valami kárt tesz magában. Igaz, hogy egyik-másik kifejezését túl erősnek találtam, de minden szavából ellenállhatatlan meggyőződés sugárzott ki. Megmutatta nekem, hogy milyen New York igazi arca. Elénk színekkel ecsetelte a hiú és gonosz embereket, akik aranyozott bűnbarlangokban éjfél után tengeri rákot zabálnak, amikor pedig minden tisztességes embernek ágyban volna a helye.
— Azt mondta hogy a tangó, meg a foxtrott az ördög találmánya, amelyekkel a pokol legmélyebb fenekére taszítja áldozatait. Kihirdette, hogy több halálos bűn van tíz percnyi néger zenében, mint Babilon és Ninive egész hajdani őrjöngésében. És amikor féllábon állva egyenesen felém mutatott, azt kiáltva: Ez rád is vonatkozik! — azt hittem, menten elsüllyedek szégyenemben. Új emberként jöttem ki a gyülekezetből. Bizonyára te is észrevetted a változást, Rockmetteller? Neked is észre kellett venned, hogy már nem vagyok az a könnyelmű, léha teremtés, aki még téged sürgetett, hogy miért nem táncolsz azokban a feslett bűnbarlangokban?
Rocky úgy szorongatta az asztal sarkát, mintha egyetlen barátja kezét fogná.
— I-i-igen… — dadogta. — Sejtettem, hogy valami nincs rendjén…
— Hogy nincs rendjén? Nagyon is rendjén van! Rockmetteller, még nem késő, hogy te is megmenekülj. Te még csak belekóstoltál az ördög poharába, de még nem ürítetted fenékig a romlás serlegét. Tudom, hogy kezdetben nehezedre fog esni de szilárd elhatározással, kemény lelki harc árán meg tudsz szabadulni e borzalmas város hamis varázsától. Nem tennéd meg az én kedvemért, Rockmetteller? Menj, szaladj, már holnap reggel, le valahová vidékre és kezd meg a harcot New York csábítása ellen. Lassan, lépésről-lépésre, ha összeszeded minden végső akaraterődet…
Nem tehetek róla, de azt hiszem, hogy a “végső akarat” emlegetése trombitaszóként hatott Rockyra. Ebből végre megérthette, hogy tényleg csoda történt és ha összeszedi a “végső akaratát”, nincs veszve Isabel néni “végakarata” sem. Annyi szent, hogy felszegte a fejét, eleresztette az asztalt és villogó tekintettel fordult a nénihez.
— Tényleg azt akarod, Isabel néni, hogy vidékre költözzek?
— Igen.
— És ott is éljek?
— Igen, Rockmetteller.
— És mindig ott is maradjak? És sose tegyem be a lábam New Yorkba?
— Igen, Rockmetteller. Ez az egyetlen vágyam. Csak így menekülhetsz meg. Csak ott vagy biztonságban a kísértés ellen. Ugye megteszed, Rockmetteller? A te öreg nénéd kedvéért, Nem kell félned, én majd gondoskodni rólad, hogy még csak feléje se kelljen nézned New Yorknak. Ugye megteszed az én kedvemért?
Rocky ismét belekapaszkodott az asztalba. Úgy látszik abból akart erőt meríteni az elhatározáshoz.
— Megteszem! — jelentette ki szilárd hangon.
— Tóbiás! — mondtam másnap jó öreg lakásomban és az öblös karosszékben elterpeszkedve, felraktam lábaim az asztalra. Éppen most kísértem ki Rockyt az állomásra, aki boldogan iszkolt haza, miután kora reggel vonatra ültette Isabel nénit, hogy menjen vissza Illinoisba és ott boldogítsa környezetét.
— Elmondhatjuk, hogy “végre egyedül!” Én mondom magának, mindenütt jó, de legjobb otthon! Igaz?
— Régi igazság, uram.
— Az én házam, az én váram! Nem igaz?
— De még mennyire, uram. 
Rágyújtottam egy másik cigarettára.
— Tóbiás!
— Parancsoljon, uram?
— Tudja, hogy volt egy időpont az egész átkozott históriában, amikor azt hittem, magát is cserbenhagyta a tudománya?
— Tényleg, uram?
— Mikor jött arra a gondolatra, hogy elcipelje Rockmetteller kisasszonyt arra a gyülekezetre? Lángeszű sakkhúzás volt!
— Köszönöm, uram. Aznap reggel jöttem rá, amikor a nagynénémről beszéltem önnek, uram.
— A nagynénjéről? Hja, akinek a taxizás volt a szenvedélye?
— Igen, uram. Hírtelen eszembe jutott, hogy valahányszor rájött a bolondja, rögtön elküldtünk a parókiára a lelkészért. Ugyanis rájöttünk arra, hogy valahányszor a lelkész magasabb lelki dolgokról beszélt neki, mindig megfeledkezett a taxizás iránti szenvedélyéről. Arra gondoltam, hátha ugyanez a gyógykezelés beválik Rockmetteller kisasszony esetében is.
Valósággal fejbeütött Tóbiás lángeszű meglátása.
— Hiába, ész kérdése az egész! Pusztán az észé! — mondtam őszinte lelkesedéssel. — Honnan veszi ezt a tenger észt, Tóbiás? Talán sok halat eszik, vagy más valamit? Ugyan, árulja el?
— Nem, uram. Nem a táplálkozáson múlik.
— Hát jó! — mondtam lemondóan.— Úgy látszik ez Isten adománya! Ha már az ember nem születik vele, akkor kár búsulni miatta.
— Úgy van, uram. — felelte Tóbiás. — Ha szabadna megjegyeznem uram, az ön helyében nem viselném tovább ezt a nyakkendőt. Ez a zöld árnyalat epebajra valló színt kölcsönöz az arcának. Melegen ajánlanám a piros dominómintájú kéket, uram.
— Rendben van, Tóbiás, hozza, — mondtam alázatosan. — Maga csak jobban tudja!


5. FEJEZET.

Az öreg Biffy különös esete.

— Tóbiás, — mondtam, kibújva a fürdőkádból, — fegyverbe!
— Igen, uram!
Vidáman kacsintottam derék inasomra. Már vagy két hete Párizsban lebzseltem és van valami Párizsban, ami pajkos életkedvvel tölti meg az embert.
— Készítse ki a gentleman kis harci díszét, ami bohém társasághoz illik. — mondtam. — Művész-hapsikkal ebédelek a folyó túlsó partján.
— Kérem, uram. Azonnal kikészítem.
— És ha valaki keres, mondja meg neki, hogy csak estefelé jövök haza.
— Igen, uram. Biffen úr telefonált, mialatt fürdeni tetszett, uram.
— Biffen úr! Szent egek!
Csodálatos jelenség, hogy az ember idegen városokban mindig belebotlik valamelyik ismerősébe, — régi cimborákba, akiket már évszázadok óta nem látott és le merné fogadni, hogy legalább száz mérföld távolságban vannak. Párizs volt az utolsó hely, amelyről feltételezhetőnek tartottam, hogy az öreg Biffy felbukkanjon benne. Egyidőben elválaszthatatlan cimborák voltunk, együtt ebédeltünk, együtt vacsoráztunk és sülve-főve együtt voltunk. Másfél éve meghalt a nagyanyja és ráhagyta a herefordshire-i birtokát. Azóta ott él, lábszárvédőt visel és a teheneivel bajlódik és általában játssza a vidéki földesurat. Mióta örökölt, jóformán alig találkoztunk.
— Az öreg Biffy Párizsban van? Mit keres itt?
— Ezt nem közölte velem, uram, — felelte Tóbiás, kissé hűvösen, amire akaratlanul is felfigyeltem. Úgy hangzott, mintha nem lelkesedne Biffyért, pedig a régi szép napokban nagyon jól megértették egymást.
— Hol lakik?
— Az Avenida Hotelben a Rue de Coliséen, uram. Azt mondta, hogy éppen sétálni készül és délután meglátogatja, uram.
— Hát, ha jön, mondja meg neki, hogy várjon meg. Most pedig, Tóbiás, hol a szarvasbőr mes ganta, a szürke mon chapeau és a bambusznád baton de monsieur? Itt az ideje, hogy elpályázzam, szeretnék egyet sétálni ebéd előtt.
Angyali idő volt. Kényelmesen elsétáltam a Sorbonne előtt és elbámészkodtam a verőfényes utcán, amikor valami árnyékot vetett arcomra. Megtorpantam és mit tesz Isten, az öreg Biffy állott előttem teljes életnagyságban. Még egy lépés és nekimegyek.
— Biffy! — kiáltottam kitörő örömmel. — Nahát, nahát, nahát!
Biffy hunyorogva bámult rám. Akkor sem lehetett volna jobban meglepődve, ha lent Herefordshíre-ben egy tehénbe botlott volna az ebédlőjében.
— Bertie, édes öregem! — gurgulázta ájtatosan, aztán karon ragadott. — Hála Istennek! Ne hagyj el, Bertiekém. Elveszett ember vagyok.
— Hogy-hogy elveszett ember?
— Kijöttem sétálni és alig jártam egy-két mérföldet, hirtelen rájöttem, hogy fogalmam sincs róla, hol vagyok. Már egy órája keringek körbe.
— Miért nem kérdeztél meg valakit?
— Egy mukkot sem tudok franciául.
— Miért nem ültél be egy taxiba?
— Mert felfedeztem, hogy a szállodában felejtettem a pénztárcámat.
— Akkor is taxiba ülhettél volna és ráértél volna otthon kifizetni.
— Igazad van, de közben elfelejtettem a szálló nevét, ahol lakom.
Íme, bemutattam dióhéjban Biffen Charles Edwardot! Nála tökkelütöttebb mamlasz még nem evett bifszteket Angliában. Tudom, hogy én sem vagyok lángész, — és ezt Agatha néném nem egyszer dörgölte az orromhoz, — de Biffyhez képest én vagyok a század legnagyobb gondolkodója.
— Szívesen adnék egy shillinget, — mondta sóváran Biffy, — ha valaki megmondaná a szállóm nevét.
— Még ma behajtom rajtad. Avenida Hotel, Rue de Colisée.
— Bertie! Hát ez hihetetlen! Honnan az ördögből tudtad?
— Ezt a címet mondtad reggel Tóbiásnak.
— Igaz. Látod, erről egészen megfeledkeztem.
— Nem baj. Gyere, iszunk valami frissítőt a viszontlátás örömére, aztán taxiba ültetlek és haza küldelek. Hivatalos vagyok ebédre, de bőven van még időm.
Beültünk a tizenegy kávéház egyikébe, amelyek egymás hegyén-hátán veszik körül a Sorbonnet és megrendeltem az italokat.
— Mi szél hozott Párizsba? — kérdeztem Biffyt.
— Bertie, öreg cimbora, — mondta Biffy ünnepélyesen, — azért jöttem ide, hogy megpróbáljak felejteni.
— Hát ezt sikerült is elérned.
— Ne bomolj Bertie. Nem tudod, miről van szó. Az a helyzet Bertie pajtás, hogy összetört a szívem. Mindjárt elmondom az egészet.
— Ne, ne most! — tiltakoztam, de már belekezdett a mesébe.
— Múlt évben átruccantam Canadába lazac halászatra, — kezdte Biffy.
Sürgősen rendeltem még egy aperitifet. Ha horgász kalandról lesz szó, akkor szükségem lesz még egy szíverősítőre.
— A New Yorkba tartó hajó fedélzetén megismerkedtem egy lánnyal. — Biffy valami nyeldeklő hangot hallatott, ami nála a sóhajtást pótolta. Úgy hangzott, mint amikor egy bulldog egyszerre akar lenyelni egy fél birkafejet, hogy sebtiben utána küldhesse a másik felét. — Bertie, édes öregem, egyszerűen képtelen vagyok leírni előtted, hogy milyen volt. Nem találok rá megfelelő szavakat.
— Annál jobb.
— Csodás teremtés volt! Ebéd után mindig együtt sétáltunk a fedélzeten. A színpad világához tartozott. Legalább is bizonyos értelemben.
— Mi az, hogy bizonyos értelemben?
— Úgy értem, hogy először modell volt, később pedig divatkisasszony egy előkelő londoni ruhaszalonban. Szóval ő is szerepelt nyilvánosság előtt. Hiszen érted. Elég az hozzá, hogy sikerült néhány fontot összekuporgatnia, amivel kiment New Yorkba szerencsét próbálni. Mindent elmesélt önmagáról. Az apjának tejcsarnoka van Claphamben. Vagy Crickle-woodban? Mindegy, szóval tejcsarnoka, vagy cipőüzlete.
— Persze, a kettőt könnyű összetéveszteni, — jegyeztem meg.
— Csak azt akarom ezzel megértetni veled, hogy szorgalmas, tiszteletreméltó középosztálybeli családból származott. Semmi kivetni valót nem találhattál volna rajta. Olyan feleség volt, akire bármelyik férfi büszke lehet.
— Miért, kinek a felesége volt?
— Senkié. Hiszen ez a dolog bökkenője. Én akartam feleségül venni, de elvesztettem.
— Összevesztél vele?
— Dehogy is vesztem össze. A szó szoros értelmében elvesztettem. A newyorki vámnál láttam utoljára. Kinn álltunk a parton, egy nagy halom poggyász mögött és éppen megkértem a kezét és ő igent mondott és minden a legnagyobb rendben volt, amikor odajött egy fináncféle szemtelen fráter és holmi cigarettákról kezdett locsogni, amelyeket a bőröndöm fenekén találtak és amelyeket elfelejtettem bevallani. Ekkor már kissé későre járt az idő, mert csak fél tízkor kötöttünk ki és így azt mondtam Mabelnek, hogy menjen csak szépen haza a szállodájába, én majd másnap reggel érte megyek és együtt ebédelünk. Azóta nem láttam.
— Miért, nem volt a szállodájában?
— Lehet, hogy ott volt, de…
— Csak nem akarod azt mondani, hogy nem mentél el a találkozóra?
— Bertie fiam, — kiáltotta Biffy megviselten, — az Isten szerelmére kérlek, ne akard helyettem elmondani a dolgot! Hadd mondjam el a magam módján, különben összezavarom az egészet és akkor előröl kezdhetem.
— Hát csak mondd el a magad módján, — mondtam sietve.
— Szóval, hogy rövidre fogjam a dolgot, elfelejtettem a szálló nevét. Legalább félórába került, amíg nagynehezen kimagyaráztam a cigaretták dolgát és mire kijöttem a vámhivatalból, teljesen kiment fejemből a szálló neve. Úgy emlékeztem, hogy valahová felírtam a nevét, de aztán rájöttem, hogy ez sem lehet, mert nem volt semmiféle papír a zsebemben. Hiába volt minden. Végleg elveszítettem.
— Miért nem érdeklődtél utána a hatóságoknál?
— Úgy áll a helyzet, hogy a nevét is elfelejtettem.
— Csak nem! — kiáltottam megbotránkozva, mert ezt még Biffyből sem néztem ki. — Hogyan felejthetted el a nevét? Hiszen, csak az imént említetted? Muriel, vagy ilyesmi.
— Mabel. — javította ki hűvösen Biffy. — A vezetéknevét felejtettem el. Végül is feladtam a dolgot és elmentem Canadába horgászni. Ezzel vége is a mesének.
— Várj csak egy kicsit. Biztosra veszem, hogy bemutatkoztál neki. Ha te nem tudtad kinyomozni, akkor ő kereshetett volna?
— Ebben igazad van. Éppen ezért ilyen szörnyen reménytelen a dolog. Tudja a nevemet, meg a címemet, mindent tud rólam és mégsem jelentkezik. Nagyon valószínűnek látszik, hogy amikor másnap reggel nem jelentkeztem a szállóban, ebből arra következtetett, hogy megváltoztattam az elhatározásomat és így akartam azt tapintatosan a tudomására hozni.
— Nagyon is valószínű. — feleltem, mert magam is erre gondoltam. — Hát akkor nem marad más hátra, mint cikázni jobbra-balra, amíg a seb begyógyul. Mit szólnál hozzá, ha ma este együtt vacsoráznánk az Abbayeben, utána pedig elmennénk valahová lötyögni.
Biffy a fejét rázta.
— Már ezt is megpróbáltam, de nem használt. Emellett a négy órai gyorssal elutazom. Holnap együtt ebédelek valakivel, aki hajlandó megvenni a herefordshire-i kastélyomat.
— Mi, el akarod adni a birtokot? Azt hittem nagyon ragaszkodsz hozzá?
— Úgy is volt. De ha arra gondolok, hogy a történtek után egyedül éljek tovább abban a nagy, kongó hodályban, összefacsarodik a szívem. Így, amikor Sir Glossop Roderick felkeresett…
— Sir Glossop Roderick?! A bolond-doktor?
— Igen a híres elmeszakértő. Miért, ismered talán? 
Meleg nap volt, mégis megborzongtam.
— Két hétig voltam a lánya vőlegénye, — feleltem fojtott hangon, mert csak hajszálon múlt, hogy megmenekültem és a mátkaság puszta emlékezetére elfogott a gyengeség.
— Nem is tudtam, hogy lánya is van, — jegyezte meg Biffy szórakozottan.
— De van ám! Hadd mondjam el neked…
— Majd máskor, öregem, — mondta Biffy, felállva. — Vissza kell mennem a szállómba, hogy becsomagoljak.
Azok után, hogy olyan figyelmesen végighallgattam a történetét, csúnya dolog volt, hogy így faképnél hagy, de minél öregebb leszek, annál szomorúbban tapasztalom, hogy a jó régi adok-veszek szellem kezd kihalni közülünk. Odaintettem egy taxit és hazaküldtem Biffyt, én meg elmentem az ebédre.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Tíz nap múlva csúnya ijedtségben volt részem, mialatt a reggeli teámat szürcsölgettem. Tóbiás éppen az imént hozta be az angol lapokat és letette őket az ágyam mellé. Szórakozottan lapozgatni kezdtem a Timest és a lóverseny rovatot kerestem, amikor az egyik rovat élén a következő sorok ütötték meg a szemem:
HÁZASSÁG.
C. E, BIFFEN ÚR ÉS GLOSSOP KISASSZONY
ELJEGYZÉSE.
Biffen Charles Edward úr, néhai C. E. Biffen egyetlen fia, (London, Mayfair, Penslow-tér 11) eljegyezte Glossop Honória Jane Louise kisasszonyt, Sir Glossop Roderick egyetlen leányát. (London, W. Harley-út 6.b.)
— Szent Isten! — kiáltottam rémültem.
— Tessék, uram, — kérdezte Tóbiás, visszafordulva az ajtóból.
— Tóbiás, emlékszik még Glossop kisasszonyra?
— Nagyon is élénken, uram.
— Biffen úr eljegyezte!
— Tényleg, uram? — felelte Tóbiás és minden további megjegyzés nélkül kisietett. Tóbiás közönyös válasza csodálkozásba ejtett, de egyúttal meg is botránkoztatott. A keményszívűség jelének tekintettem. Mintha nem ismerte volna nagyon is jól Glossop Honóriát, aki most szegény Biffyt kerítette a hálójába.
Újra elolvastam a hírt. Valami különös érzés vett rajtam erőt. Nem tudom tapasztalták-e már, milyen furcsa érzés, amikor azt olvassuk, hogy valamelyik cimboránk eljegyzett egy lányt, akit hajszál híján magunk vettünk feleségül. Az ember akaratlanul is úgy érzi magát, mint… nehéz erre megfelelő hasonlatot találni. Az érezhet így, — legalább is én így képzelem, — aki egy gyermekkori pajtásával az őserdőben sétál és hirtelen összetalálkozik egy tigrissel, vagy jaguárral, vagy mit tudom én, miféle vadállattal és neki sikerül felmászni egy fára, ahonnan nézheti, amint gyerekkori pajtása eltűnik a fenevad csámcsogó szájában. Az illető elsősorban is mély megilletődést és hálát érezhet szerencsés megmeneküléséért, némi részvéttel keverve. Szóval azt akarom kihozni, hogy bármennyire is hálás voltam a Gondviselésnek, amiért nem nekem kellett Honóriát feleségül vennem, ugyanakkor szívből sajnáltam szegény öreg Biffyt, aki alapjában véve rendes fickó, hogy ez a balszerencse neki jutott osztályrészül. Lehörpintettem a maradék teát és borús hangulatban eltűnődtem a dolog felett.
Tudom, hogy akadnak fickók, — keménykötésű, tagbaszakadt férfiak, széles, kiugró állal és szúrós szemmel, — akik nyugodtan eljegyezhetnék ezt a Glossop-veszedelmet, de határozottan tudtam, hogy Biffy nem tartozik közéjük, Honória ugyanis egyike a mostani erőteljes, dinamikus egyéniségű nőknek, olyan karizmokkal, mint egy középsúlyú ökölvívóé és a nevetése úgy hangzik, mint amikor egy lovas szakasz átdübörög egy vashídon. Szóval nem az a nő, akiben az ember szívesen elgyönyörködnék reggelizés közben. Esze, — az van. Röviden jellemezve, olyan nő, aki reggeli után tizenhat szettben péppé ver a teniszpályán, utána még végigjátszik veled néhány forduló golfot és amikor hazamegy ebédelni, olyan üde és friss, mint egy százszorszép és elvárja tőled, hogy ezek után őszinte érdeklődést tanúsíts Freud iránt. Ha még egy héttel tovább vagyok a vőlegénye, akkor az apja egy bolonddal többet könyvelhetett volna el a betegei közt. Biffy pedig éppen olyan csendes, békés, ártatlan jómadár, akárcsak én. Szavamra mondom, meg voltam botránkozva.
Mégis, Tóbiás szemmellátható ridegsége botránkoztatott meg a leginkább. A csirkefogó éppen ekkor lépett be és így még egy alkalmat adtam neki, hogy némi emberségről tegyen tanúságot.
— Jól hallotta, hogy kikről van szó, Tóbiás? Biffen úr feleségül veszi Glossop Honóriát, annak a tojásfejű, fogkefe szemöldökű vén madárijesztőnek a lányát.
— Tudom, uram. Melyik ruhát készítsem ki mára?
Jól jegyezzék meg, az beszélt így, aki annakidején, amikor a Glossop lány vőlegénye voltam, minden agysejtjével azon fáradozott, hogy kiszabadítson Honória karmai közül. Le voltam forrázva! Egyszerűen nem értettem a dolgot.
— A piroscsíkos kék öltönyt, — feleltem hidegen. Szándékosan beszéltem vele ilyen hangon, mert ezzel is éreztetni akartam, hogy mennyire csalódtam benne.
Egy hét múlva én is hazautaztam és alig tettem be a lábam régi otthonomba, amikor betoppant hozzám Biffy. Elég volt egyetlen pillantást vetni rá és máris láttam, hogy a tőrt már megforgatták szívében. Igazán nem ragyogott a boldogságtól. Sőt, egyáltalán nem ragyogott. Ugyanaz a kábult, merev kifejezés ült az arcán, amelyet önmagámon is megfigyeltem borotválkozás közben a Glossop dögvésszel való rövid jegyességem alatt. Tekintettel arra, hogy nem tartozom a “Hát te mért vagy úgy elkámpicsorodva?” felkiáltással üdvözlők bandájában, na — meg a társadalmi illemszabályokat is illik betartani, — kezet szorítottam Biffyvel és tőlem telhető melegséggel gratuláltam neki.
— Olvastam az eljegyzésedet, édes öregem. Fogadd szívből jövő rész… illetve, szerencsekívánataimat.
— Köszönöm, — felelte sápadtan Biffy. 
Nagyot hallgattunk.
— Mondd, Bertie… — törte meg a csendet vagy hárompercnyi hallgatás után Biffy.
— Mondom?
— Tényleg igaz volna…
— Micsoda?
— Ó, semmi… — dörmögte Biffy és a beszélgetés ismét ellankadt. Másfél perc múlva újra nekidurálta magát.
— Bertie… hallod-e…
— Hallom, hallom. Bökd ki már!
— Izé… tényleg igaz, hogy Honória vőlegénye voltál?
— Igaz.
Biffy zavartan köhögött.
— Mondd, hogyan másztál ki belőle… akarom mondani, mi volt az, ami megakadályozta a házasságot?
— Tóbiás műve volt. Ő találta ki az egészet.
— Azt hiszem, mielőtt elmegyek, bekukkantok a konyhába és pár szót váltok Tóbiással, — felelte elgondolkozva Biffy.
Láttam, hogy a helyzet teljes őszinteséget kíván.
— Biffy, öreg szivar, úgy kérdem tőled, mint férfi a férfitől: szeretnél kimászni a dologból?
— Bertie, öreg butykos, — felelte Biffy halálosan komolyan, — úgy mondom neked, mint barát a barátnak: szeretnék.
— Hát akkor mi a fészkes fenének másztál bele?
— Magam sem tudom. Hát te miért másztál bele?
— Én… hát csak úgy.
— Hát én is csak úgy! Tudod, hogy van az, amikor az ember szíve összetört. Minden mindegy. Az ember szórakozott és megfeledkezik a legelemibb óvatossági rendszabályokról és mire észbe kap, már nyakig van a pácban. Magam sem tudom, hogy történt, de megtörtént. Azt áruld el, hogy mi itt a teendő?
— Vagyis, hogy miként mentheted az irhád?
— Úgy van. Senkinek sem akarom megbántani az érzelmeit, Bertie, de nem bírnám elviselni. Ámor most az egyszer alaposan mellélőtt. Másfél napig azt hittem, hogy menni fog a dolog, de most már… Emlékszel a nevetésére?
— De még mennyire.
— Hát ez az! Egy percig sem hagyja nyugodtan az embert, arról nem is beszélve, hogy ki akarja csiszolni az elméjét, meg minden… hiszen tudod?
— Hogyne tudnám.
— Nahát. Mondd, mit tanácsolsz? Hogy értetted az imént, hogy Tóbiás műve volt az eljegyzés felbontása?
— Tudod, az úgy volt, hogy Sir Roderick, aki bolond-doktor és semmi más, bármennyire is szereti elmeszakértőnek nevezni magát, rájött arra, hogy a családomban már előfordult egy kis bolondéria. Semmi különös. Az egyik nagybátyámról volt szó, aki házinyulakat tartott a hálószobájában. Így aztán az öreg eljött hozzám ebédre, hogy alaposan kikérdezzen és Tóbiás úgy rendezte a dolgokat, hogy Sir Roderick azzal a szent meggyőződéssel rohant el, hogy nálam is valami hiba van a padláson.
— Értem, — felelte Biffy gondterhelten. — Csak az a baj, hogy a családomban egyetlen bolond sem akadt.
— Egy sem?
Majdnem hihetetlennek látszott, hogy valaki ilyen jólfejlett tökfilkó lehessen, minden családi segítség nélkül.
— Sajnos, egy bolond sincs a listán, — mondta borúsan. — Látod, ilyen az én szerencsém. Az öregúr holnap velem ebédel, bizonyára azért, hogy engem is tüzetes vizsgálatnak vessen alá, én meg sohasem éreztem magam épebb elméjűnek.
Egy pillanatig haboztam. A Sir Roderickel való találkozás puszta gondolatára végigfutott hátamon a hideg, de ha arról van szó, hogy egy bajbajutott cimboránkon kell segíteni, mi, Woosterek nem törődünk magunkkal.
— Idehallgass, Biffy, mondok valamit. Én is elmegyek arra az ebédre. Ha látja, hogy ilyen barátaid vannak, könnyen meglehet, hogy azonnal lefújja a házasságot.
— Van benne valami, — mondta felvidulva Biffy. — Valóban nemesszívű ajánlat, Bertie!
— Ó, semmiség az egész, — szabadkoztam. — Közben Tóbiással is megvitatom a dolgot. Elmondom neki, hogy áll a bál és tanácsot kérek tőle. Eddig még sosem hagyott cserben.
Ezzel Biffy ellejtett, sokkal derűsebb lelkiállapotban, mint amikor idejött, én meg kimentem a konyhába.
— Tóbiás, szükségem van magára. Éppen most volt egy lehangoló beszélgetésem Biffen úrral.
— Tényleg, uram?
— A dolog a következő: — Elmeséltem mindent töviről-hegyire.
Már az is feltűnt, hogy milyen fagyosan hallgatta a beszámolómat. Eddig, ha valami hasonló kérdés merült fel, csupa érdeklődés volt és csak úgy ontotta a remeknél-remekebb ötleteket. Most azonban állig begombolkozott.
— Hogy jövök én ahhoz, uram, — mondta amikor befejeztem az eset ismertetését, — hogy ilyen kényes magánügyekbe avatkozzam…
— Ugyan már, ne izéljen, Tóbiás!
— Sajnos, nem tehetem, uram. Ezzel visszaélnék a helyzetemmel.
— Tóbiás! — mondtam, egyenesen nekitámadva. — Mondja, mi baja van az öreg Biffyvel?
— Nekem, uram?
— Igen, magának. 
— Biztosíthatom, uram…
— Hát, ha nem akar beszállni és segíteni egy bajbajutott felebarátján, én nem kényszeríthetem. De egyet megmondok! Most beülök a szobámba egy kis komoly fejtörésre. Majd meglátja, milyen ostoba képet fog vágni, amikor kijövök és megmondom, hogy a maga segítsége nélkül is sikerült Biffen urat kihúzni a csávából. Majd nézze meg magát a tükörben.
— Igen, uram. Bekészíthetem a szódát és a viszkit?
— Nem. Kávét kérek! Erőset, mint a méreg. Ha valaki keresne, mondja meg neki, hogy nagyon el vagyok foglalva és meghagytam, hogy senki se zavarjon.
Egy óra múlva csengettem.
— Tóbiás! — mondtam gőgösen.
— Parancsoljon, uram?
— Kérem, hívja fel telefonon Biffen urat és mondja meg neki, hogy Wooster úr szívélyesen üdvözli és azt üzeni, hogy megvan.
Szörnyen meg voltam elégedve magammal, amikor másnap délelőtt elindultam Biffyhez. Régi igazság, hogy az éjszaka támadt ragyogó ötletek sokat vesztenek fényükből, ha napvilágnál vizsgáljuk őket. Az én ötletem azonban reggelinél éppen oly jónak látszott, mint az előző este vacsora után. Minden szempontból szorosan megvizsgáltam, de nem találtam benne semmi hibát.
Emily néném kisfia, Harold, pár nappal ezelőtt ünnepelte hatodik születésnapját és kötelességemnek tartottam, hogy én is vigyek neki valami ajándékot. Amint végigsétáltam a Strandon, véletlenül megpillantottam az egyik játéküzlet kirakatában egy roppant ügyes kis vacakot, amellyel véleményem szerint nagyon megörvendeztettem volna Haroldot és még jobban megkedveltettem volna őt a család szemében. Szemrevaló kis virágcsokor volt, ügyes tartóban, amely gumilabdacsban végződött. Ha a csokrot odatartottuk valakinek az orra alá, hogy szagolja meg és ugyanakkor megnyomtuk a labdacsot, legalább fél pint vizet fecskendezett az arcába. Szóval olyan játékszer volt, amely feltétlenül megnyeri egy eleven eszű hatéves kölyök tetszését. Habozás nélkül bementem és megvettem.
Amikor megérkeztem Emily néni házába, ott találtam Haroldot egy egész halom költséges játékszer közepén, úgy, hogy nem mertem a tizenegy pences ajándékommal előrukkolni. Ritka lélekjelenléttel, — mert mi, Woosterek szükség esetén villámgyorsan gondolkozunk, — letéptem James bácsi névjegyét egy játékrepülőgépről és a saját névjegyemet tettem rá, — a játékfecskendőt pedig zsebre vágtam. Azóta is otthon hevert, de most eljött az ideje, hogy működésbe helyezzem.
— Nos? — kérdezte aggodalmasan Biffy, amint begörögtem az ebédlőbe.
Szegény ördög meglehetősen rossz színben volt. Időnként szinte elzöldült. Felismertem a tüneteket. Én is így éreztem magam annak idején, amikor Sir Rodericket vártam ebédre. Máig sem tudom megérteni, hogyan képesek gyenge idegzetű emberek leülni vele szemben és elbeszélgetni vele, pedig tény, hogy neki van a legszélesebb körű orvosi gyakorlata egész Londonban. Alig van nap, hogy ne ülne valakinek az ágya szélén, türelmetlenül várva, hogy mikor jönnek az ápolók a kényszerzubbonnyal. Ezek után igazán nem csoda, ha kissé gyanakodó lett és kételkedik minden ember épelméjűségében, amikor nap-nap után olyanokkal kerül össze, akik hol kanári madárnak, hol Napóleonnak képzelik magukat. Éppen ezért szilárd meggyőződésem volt, hogy tökéletesen elég lesz, ha Biffy kellő időben megnyomja a labdacsot, a többit pedig rábízzuk a természetre.
Megnyugtatóan megveregettem a vállát.
— Minden rendben van, öregem!
— Mit tanácsolt Tóbiás? — kérdezte mohón Biffy.
— Tóbiás?… Semmit.
— De hiszen azt mondtad, hogy minden rendben van?
— Miért? Talán Tóbiás az egyetlen okos ember a Wooster hajlékban. Alaposan meghánytam-vetettem a dolgot és a kezemben tartom a helyzet kulcsát.
— Te?
Nem valami hízelgőén mondta ezt. Hangjából ítélve, nem nagyon bízott a képességeimben. Éppen ezért eszembe jutott, hogy egy deci szemléltető bizonyíték többet ér egy akó magyarázatnál. Elővettem a játékcsokrot.
— Szereted a virágokat, Biffy? — kérdeztem ártatlanul.
— Mi?
— Szagold meg ezt.
Biffy szórakozottan odatolta szomorúan lógó orrát, mire én megnyomtam a labdacsot, ahogy azt a használati utasítást előírta.
Szeretem, ha megfelelő ellenértéket kapok a pénzemért, de kijelentem, hogy amikor tizenegy pencet fizettem a tréfás locsolóért, potom áron jutottam hozzá, mert kétszerannyit is megért. A dobozán az állt, hogy “leírhatatlanul mulatságos” és igazolhatom, hogy ez nem is bizonyult túlzásnak. Az öreg Biffy legalább egy méter magasra ugrott ijedtében és földet érve feldöntött egy asztalkát.
— Na látod? — mondtam diadalmasan.
Biffy eleinte csak összefüggéstelen hangokat hallatott, de aztán megjött a szava és meglepően heves kifejezésekre ragadtatta magát.
— Csigavér, öregem, — mondám, amikor lélegzet végett abbahagyta. — Nem azért csináltam, mintha ilyen léha tréfákkal akarnám agyonütni az időt. Bemutatónak szántam. Fogd ezt, öregem, áldásom rá! Töltsd meg újra vízzel, dugd Sir Roderick orra alá és nyomd meg a labdát, de keményen, a többit pedig bízd rá. Bármiben lefogadom, hogy három másodperc alatt rájön arra, hogy nem vagy kívánatos elem a családjában.
Biffy hitetlenkedve meredt rám.
— Csak nem gondolod komolyan, hogy lespricceljem Sir Rodericket?
— Pedig éppen ezt gondolom! Spriccelj egyenesen a szeme közé, de úgy, ahogy még életedben nem spricceltél. 
— De…
Még mindig aggályoskodott, amikor kinn csengettek.
— Szent Isten! — kiáltotta Biffy és reszketni kezdett, mint a kocsonya. — Máris itt van! Tartsd szóval, amíg inget váltok.
Éppen csak annyi időm maradt, hogy újra megtöltsem a fecskendőt és letegyem Biffy terítéke mellé, amikor nyílt az ajtó és belépett Sir Roderick. Pillanatnyilag azzal voltam elfoglalva, hogy a feldöntött asztalkáról szertegurult tárgyakat szedegettem fel és így csak a hátamat láthatta, amikor megszólalt.
— Jó napot, remélem nem késtem… Wooster úr!
Mit tagadjam, én is kényelmetlenül éreztem magam. Van valami az öreg Glossopban, ami vad rémületbe ejti a legbátrabb szívet is. Ha akadt valaki, akinek puszta neve hallatára úgy reszkettek az emberek, mint a nyárfalevél, akkor ez csak Sir Roderick lehetett. Hatalmas kopasz feje volt, amelyről minden szál haj a szemöldökében összpontosult, tekintete pedig úgy hatolt át az emberen, mint valami halálsugár.
— Hogy van, hogy van, hogy van? — mondtam, legyőzve magamban azt a vágyat, hogy hátrafelé kiugorjak a nyitott ablakon. — Elég régóta nem találkoztunk, mi?
— Mindazonáltal nagyon is jól emlékszem önre, Wooster úr.
— Annál jobb. — feleltem. — Biffy megkért, hogy én is jöjjek el és segítsek megenni a kaját.
Sir Roderick szemöldöke fel és alá ugrált, mint két hatalmas fogkefe.
— Nem is tudtam, hogy maga Biffen Charles barátja?
— Ó, puszipajtások vagyunk! Csecsemőkorunk óta ismerjük egymást.
Az öreg sípolva vett lélegzetet és ebből is láthattam, hogy Biffy részvénye jó néhány ponttal esett a Glossop tőzsdén. Ekkor a földön szanaszét heverő dolgokra esett a tekintete.
— Valami baleset történt? — kérdezte.
— Ó, semmi az egész! — nyugtattam meg. — Az öreg Biffy valami rohamot kapott, illetve hirtelen rosszul lett és feldöntötte az aszalt.
— Roham!
— Vagy rosszullét.
— Szokott rohamokat kapni? — kérdezte gyanakodólag.
Éppen felelni akartam, amikor lázas sietséggel berobogott Biffy. Siettében elfelejtett újra megfésülködni, ami kissé vad külsőt kölcsönzött neki. Láttam, hogy az öreg Glossop éles pillantást vetett rá. Úgy látszott, hogy sikerült jól előkészíteni a talajt és a locsoló sikeréhez nem férhet kétség.
Biffy inasa behozta az abrakot és asztalhoz ültünk.
Eleinte úgy látszott, hogy rideg, barátságtalan étkezésben lesz részünk, ami gyakran előfordul a vendéglőben-kosztolók sivár életében. Biffy máskülönben is harmadrendű házigazda és egy-egy alkalmi csukláson kívül semmivel sem járult hozzá az ebéd hangulatának emeléséhez. Én ugyan megpróbálkoztam, hogy szellemes csevegést kezdeményezzek, de valahányszor csak kitátottam a számat, Sir Roderick olyan szúrós pillantást vetett rám, hogy menten torkomon akadt a szó. Szerencsére a második fogás olyan remekül sikerült csirkepástétomból állott, hogy az öreg vaddisznó, miután befalt egy jókora adagot és ismét nyújtotta a tányérját egy újabb adag után, majdnem barátságos lett.
— Mai látogatásom bizonyos fokig küldetésnek tekinthető, Charles, — mondta csikorgó szívélyességgel. — Igen, küldetésnek. Ez a csirke határozottan kitűnő.
— Örülök, hogy ízlik, — dörmögte Biffy.
— Valóban fogravaló falat, — mondta Sir Roderick, még egy tekintélyes adagot a tányérjára kotorva. — Szóval, amint már megjegyeztem, bizonyos értelemben küldetésben járok. Ti, mai fiatalok beéritek azzal, hogy itt éltek a világ legcsodásabb városának kellő közepén és ugyanakkor közönyösen mentek el a város csodái mellett. Ha fogadásokat kötnék, amit pedig nem teszek, tekintélyes összeggel le merném fogadni, hogy még egyiketek sem látogatta meg a történelmi légkörű Westminster apátságot. Igazam van?
Biffy valami olyasfélét makogott, hogy mindig készült megnézni.
— Sem a londoni Towert?
Nem, Biffy azt sem látta belülről.
— És jelen pillanatban is, — alig húsz percnyi autótúra a Hyde Park sarkától, — megtekinthetnétek a legcsodálatosabb és legtanulságosabb kiállítást, amelyen felvonul az egész angol történelem és a brit birodalom négy világtájának minden élő és élettelen kincse. A Brit Birodalmi Kiállításra gondolok Wembleyben.
— Erről jut eszembe! — szólaltam meg, hogy én is hozzájáruljak a vidáman induló csevegés folytatásához. — Egyik cimborám egy remek viccet mesélt tegnap a wembleyi kiállításról. Szóljanak, ha már hallották, Szóval, egy pasi odamegy egy süket pasihoz. “Ez Wembley?” — kérdezi tőle. — “Hé?” — mondja a süket hapsi. “Ez Wembley?” — kérdezi ismét az első muki. — “Hé?” — mondja a süket mandró. — “Ez Wembley” — kérdi újra az első hapsi, “Dehogy, csütörtök” — feleli a süket pasi… Ha, ha, ha! Hát nem remek?
Ajkamra fagyott a kacagás. Sir Roderick szemöldökei valóságos vitus-táncba kezdtek, mire rögtön láttam, hogy jó lesz visszavonulni csigaházamba. Soha még senki nem éreztette velem ennyire, hogy szellemi korcs-szülöttnek tart.
— Megtekintetted már a wembleyi kiállítást, Charley? — kérdezte az öreg Glossop Biffyhez fordulva. — Ugye nem? Mindjárt sejtettem. Hát ez az a küldetés, amiért ma délután itt vagyok. Honória szeretné, ha kivinnélek magammal Wembleybe. Azt mondta, hogy ez tágítani fogja a szemhatárad és ebben tökéletesen egyetértek vele. Ebéd után rögtön indulhatunk.
Biffy könyörgő pillantást vetett rám.
— Ugye, te is jössz, Bertie? — kérdezte. 
Szeméből olyan szörnyű ijedség tükröződött ki, hogy alig haboztam egyetlen másodpercig. Elvégre a barát: barát. Emellett biztosra vettem, hogyha a fecskendő beváltja a hozzáfűzött reményeket, úgyse lesz semmi a kirándulásból.
— Szívesen! — feleltem.
— Talán mégsem illik visszaélni Wooster úr idejével, — jegyezte meg Sir Roderick dermesztően elutasító hangon.
— Ó, nem tesz semmit! — feleltem előzékenyen. — Már régóta készülök kimenni a jó öreg kiállításra. Hazamegyek, átöltözöm és magukért jövök a kocsimmal.
Nagy csend fogadta szavaimat. Biffy annyira megkönnyebbült, hogy nem kell egész délután egyedül maradnia Sir Roderickel, hogy egyetlen szót sem tudott kinyögni. Sir Roderick a rosszallását igyekezett hallgatásával kifejezésre juttatni. Keresztülnézett rajtam és hirtelen megpillantotta a játékcsokrot Biffy tányérja mellett.
— Ah, virágok! — mondta kellemesen meglepve. — Ha nem tévedek: borsika? Bájos növény, amely szemnek és orrnak egyaránt kellemes.
Az asztalon keresztül elkaptam Biffy tekintetét Kimeredő szemében különös fény villant fel.
— Szereti a virágot, Sir Roderick? — károgta Biffy.
— Végtelenül.
— Szagolja meg!
Sir Roderick előrehajolt és beleszagolt a csokorba. Láttam, amint Biffy ujjai lassan rátapadnak a gumilabdára. Belekapaszkodtam az asztalba és behunytam a szemem.
— Nagyon kellemes, — hallottam Sir Roderick hangját. — Igazán nagyon kellemes.
Kinyitottam a szemem és első pillantásom Biffyre esett, aki kísértetiesen sápadtan éppen hátradűlt a székén. A virágcsokor újra ott hevert mellette az abroszon. Rögtön láttam, mi történt. Ez a szegény, gerinctelen puhány, élete legválságosabb pillanatában, amikor egész boldogsága egyetlen ujj-nyomástól függött, nem csinált semmit, mert inába szállt a bátorsága. Az egész gondosan kieszelt tervnek: fuccs!
Tóbiás a szalonablakban álló gerániumokkal piszmogott, amikor hazaérkeztem.
— Nagyon szépen festenek, uram, — jegyezte meg, apai pillantással nézegetve a virágokat.
— Ne beszéljen nekem virágokról, Tóbiás, — mondtam rosszkedvűen. — Most már tudom, hogyan érezheti magát egy tábornok, amikor a remekül kigondolt haditerve füstbe megy, mert a csapatai cserbenhagyják a tizenkettedik órában.
— Tényleg, uram?
— Bizony, úgy, — feleltem és elmeséltem a történteket.
Tűnődve hallgatta.
— Biffen úr kissé kapkodó és határozatlan jellemű fiatalember, — jegyezte meg, amikor befejeztem az elbeszélést. — Szüksége lesz rám ma délután, uram?
— Nem, Wembleybe megyek. Csak azért jöttem haza, hogy átöltözzek és elvigyem a kocsit. Készítsen ki valami tartós öltönyt, amely kibírja az ezerfejű tömeg taszigálását, aztán telefonáljon a kocsimért.
— Kérem, uram. A szürke sportöltöny megfelelő lesz. Megkérhetném, uram, hogy önökkel mehessek az autóban? Én is Wembleybe készültem ma délután.
— Csak jöjjön.
— Nagyon köszönöm, uram.
Gyorsan átöltöztem és Biffy lakása elé hajtottam. Már lent vártak a kapuban. Biffy és Sir Roderick hátul foglaltak helyet, Tóbiás pedig bemászott mellém. Biffy savanyú képeket vágott. Lerítt szegényről, hogy semmi kedve sincs a délutáni kiránduláshoz. Szegényért vérzett a szívem és még egy utolsó kísérletet tettem, hogy jobb belátásra bírjam Tóbiást. A jobb érzelmeihez fellebbeztem.
— Ki kell jelentenem, Tóbiás, hogy szörnyen csalódtam magában.
— Sajnálattal hallom, uram.
— Pedig így van. Fenemód csalódtam magában. Azt hittem, segítségünkre lesz. Látta Biffen úr arcát?
— Igen, uram.
— És nem esett meg a szíve?
— Bocsásson meg, uram, de Biffen úr kizárólag saját magának köszönheti, hogy olyan házassági kötelezettségbe került, amely utólag nem tetszik neki.
— Ne beszéljen hülyeségeket, Tóbiás! Maga éppen olyan jól tudja, mint én, hogy Glossop Honória valóságos elemi csapás. Biffen úr éppúgy nem felelős a dologért, mintha elütötte volna egy teherautó.
— Igaz, uram.
— De még mennyire igaz! Emellett a szerencsétlen nem is volt olyan lelkiállapotban, hogy ellenállhatott volna a kísértésnek. Elmesélte nekem, hogy mi történt vele Amerikában. Elvesztette a szívszerelmét és ettől egészen elvesztette az eszét. Maga tudhatja, hogy milyen marhaságokra képes egy férfi, ha ilyesmi történik vele.
— Hogy történt a dolog, uram, ha szabad érdeklődnöm?
— Amikor Biffen úr Amerikába utazott, a hajó fedélzetén beleszeretett egy lányba. Partraszálláskor elbúcsúzott tőle a vámhivatal sarkán. Azzal váltak el, hogy másnap reggel felkeresi a szállodában, ahol a lány megszállt. Nos, maga ismeri Biffyt. Feleannyi idő alatt még a saját nevét is elfelejtené. Elmulasztotta felírni a szálloda nevét és reggelre végkép elfelejtette. Azóta állandó önkívületben él és egyszer csak arra ébredt fel, hogy Glossop Honória vőlegénye.
— Ezt nem tudtam, uram.
— Azt hiszem, rajtam kívül más se tudja. Akkor mesélte, amikor Párizsban találkoztunk. Hiszen meséltem magának, hogy véletlenül beleütköztem a Sorbonne előtt, amint kétségbeesetten keringett a téren, mert elfelejtette a szállodája nevét?
— Igen, emlékszem, uram. Ami az előbbi dolgot illeti, uram, mindenesetre kérdezősködhetett volna.
— Én is ezt mondtam neki, azonban a lány nevét is elfelejtette a tökfej.
— Szinte hihetetlenül hangzik, uram.
— Magam is így voltam vele, pedig ez történt. Csak arra emlékezett, hogy Mabel volt a keresztneve, már pedig nem kívánhatja tőle, hogy átfésülje egész New Yorkot egy Mabel nevű lány után. Nem igaz?
— Méltányolom a felfogását, uram. Valóban nehéz volna.
— Szóval, így áll a helyzet.
— Látom, uram.
Közben belekerültünk a kiállításra igyekvő járművek tömkelegébe és így minden figyelmemet a kormánynak kellett szentelnem, amint ide-oda kígyóztunk a gépkocsik között, tehát egyelőre abbamaradt a beszélgetés. Végre sikerült szerencsésen befurakodni a várakozó autók közé és valamennyien kiszálltunk. Tóbiás elköszönt és eltűnt a bejárat felé tolongó tömegben. Sir Roderick átvette a felfedezőút vezetését és egyenesen nekivágott az Iparcsarnoknak; én meg Biffy a nyomában.
Tudják, soha életemben nem rajongtam a kiállításokért. Polgártársaim tömege nyomasztólag hat rám és negyedórai könyökölés és taszigálódás után úgy éreztem magam, mintha forró téglákon járnék. Emellett sohasem lelkesedtem az ilyen látnivalókért, sőt, beszélhetnénk az érdeklődés teljes hiányáról. Nem mondom, milliószámra vannak olyanok, akik visítanak a gyönyörűségtől és agyonizgulják magukat, ha egy kitömött sündisznő-halat látnak, vagy megbámulhatnak egy üvegedényt, tele Nyugat-Ausztráliában termett búzával, de Bertram nem tartozik közéjük. Bertramnak elhihetik, mert ha valaki, akkor ő tudja a legjobban. Közben átgyömöszölődtünk az aranyparti négerfalun és most a Gépcsarnok felé gyurakodtunk. Mindez arra késztetett, hogy sürgősen osonjak vissza a takaros Ültetvényes-Bárba, a nyugat-indiai osztályon. Sir Roderick szélsebesen elsuhant a Bár mellett, úgy látszik Nyugat-India nem vonzotta, nekem azonban nem kerülte el a figyelmemet a pavilon bárpultja mögött ugráló fürge sportember, aki apróra tört jéggel telt hosszú poharakba mindenféle csábítószínű italt töltött össze és felkeverte őket egy hosszúnyelű kanállal. Az izgató látvány arra ösztökélt, hogy közelebbről megismerkedjem a fickóval. Már-már éppen kimaradtam a főcsapattól, hogy egyéni portyázásra induljak, amikor valaki oldalba bökött a könyökével. Biffy volt és láttam az arcán, hogy torkig van a mulatsággal.
Vannak az életben pillanatok, amikor nincs szükség szavakra. Ránéztem Biffyre és ő visszanézett. Láttam a szeméből, hogy tökéletesen egyetértünk.
— ? — kérdezte Biffy tekintete.
— ! — felelte az enyém.
Három perc múlva már az Ültetvényes-Bárban ültünk.
Sohasem jártam Nyugat-Indiában, mégis abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy leszögezhetem, miszerint az élet alapvető fontosságú dolgaiban korszakokkal megelőzte az európai civilizációt. A bárpult mögött tevékenykedő fickó remek cimborának bizonyult és mihelyt felbukkantunk a szeme előtt, első pillantásra kitalálta, hogy mi fáj nekünk. Még le se tettük könyökünket pultra, máris ide-oda szökdécselt és minden ugrásra egy-egy új palackot kapott le a mögötte levő polcról. Úgy látszik az ültetvényesek csak azt az italt becsülik valamire, amely legalább hét különféle alkatrészből áll és ebben nekik adok igazat. A pultmögötti fickó elárulta, hogy a keveréket “Zöld-Elixirnek” hívják és ha valaha megnősülök és fiam lesz, Wooster Zöld-Elixirnek fogom keresztelni a Wembleyben ivott életmentő nedű emlékére.
A harmadik pohár után Biffy megkönnyebbülten felsőhajtott.
— Mit gondolsz, hol lehet Sir Roderick? — kérdezte.
— Biffy, öreg csont, — feleltem őszintén, — nem érdekel.
— Bertie, vén gebe, engem se, — mondta Biffy.
— Most jut eszembe, valami fura dolog, Bertie. Ugye ismered Tóbiást?
— Persze, hogy ismerem.
— Hát különös dolog történt, amint megérkeztünk a kiállításhoz. Az öreg Tóbiás odasomfordált hozzám és valami furcsa dolgot mondott. Sosem fogod kitalálni, hogy mit.
— Nyertél! Sose fogom kitalálni.
— Ezt mondta, még hozzá szórói-szóra: — folytatta Biffy. — Biffen úr!… — mármint én, ha nem tudnád?
— De tudom.
— Szóval, Biffen úr! Melegen ajánlom, hogy tekintse meg a…
— A mit? — kérdeztem, amikor hirtelen elhallgatott.
— Édes öregem! — felelte Biffy mélyen elszontyolodva, — teljesen elfelejtettem!
Tágranyitott szemmel bámultam rá,
— Csak azt nem értem, hogyan tudod egyetlen napig is elvezetni a herefordshire-i gazdaságodat? Hogy nem felejted el, hogy a teheneket meg kell fejni és a disznóknak moslékot kell adni?
— Ó, azzal nincs baj. Van ott egy sereg béres, meg cseléd, azok gondoskodnak erről.
— Ez a szerencséjük! Mármint a disznóké. De ha már így van, igyunk még egy Zöld-Elixirt, aztán hajrá, gyerünk a Luna-parkba.
Értsük meg egymást, hogy amikor előbb keserű szavakra fakadtam a kiállításokról, ez nem vonatkozott a Luna-parkra, amely az ilyen tömeg-összeröffenések legelfogadhatóbb helye. Sőt, nagy híve vagyok minden olyan intézménynek, ahol néhány penny leszúrása ellenében szánkázhat az ember egy lábtörlőn, valami kanyargós csúszkán, vagy tengeri betegséget kaphat a hullámvasúton. A körhintát egyenesen imádom és az utolsó pennymet is hajlandó vagyok valami “lökd, ahol éred” mókába beleölni, nem beszélve a pofozógépen nyert agyagmajom gyűjteményemről.
De akármilyen előduhaj vagyok az ilyen helyeken, mégsem vehettem fel Biffyvel a versenyt. Nem tudom, hogy a Zöld-Elixir hatása alatt, vagy pedig a megkönnyebbüléstől, hogy sikerült Sir Rodericktől megszabadulnia, de Biffy olyan lázas hévvel vetette bele magát az egyszerű nép szórakozásaiba, hogy az már egyenesen ijesztő volt. Alig tudtam erőnek erejével leráncigálni az “ostor-vasútról” és a hajóhintához úgy odanőtt, mintha az egész hátralevő életét azon akarná eltölteni. Végül is nagy nehezen lekapartam róla és most sóváran csillogó szemmel baktatott mellettem és szemmel láthatólag azon töprengett, hogy a tenyérjósnőhöz menjen-e, vagy pedig felkapaszkodjék a csodakerékre. Ekkor hirtelen belemarkolt a karomba és vadul felüvöltött.
— Bertie!
— Mi ütött beléd?
Biffy rámutatott az egyik épület feliratára.
— Nézd! A Szépségpalota!
Megpróbáltam lebeszélni, mert már kezdtem belefáradni a mulatságba. Hiába, nem vagyok már a régi.
— Csak nem akarsz bemenni. Egyik cimborám említette a klubban. Egy csomó lányt találsz benne, ezért csak nem mégy be?
— De igenis bemegyek! Egy csomó lányt akarok látni! — jelentette ki elszántan Biffy. — Akár ezret is és minél kevésbé hasonlítanak Honóráihoz, annál jobb! Emellett ezt a helyet ajánlotta melegen Tóbiás. Amint megláttam a felírást, rögtön eszembe jutott minden. “Biffen úr, melegen ajánlom, hogy tekintse meg a Szépségpalotát!” — ezt mondta Tóbiás. Fogalmam sincs róla, hogy miért mondta, vagy mire célzott, de téged kérdezlek, Bertie, okos dolog-e, józan és tanácsos-e Tóbiás legkisebb megjegyzését is figyelmen kívül hagyni? Ugye, hogy nem. Baloldalon van a bejárat. 
Nem tudom, ismerik-e a Szépségpalotát? Olyan akváriumféle, de ritka halak helyett a szépnem jólfejlett díszpéldányait mutogatják benne. Az ember bemegy és már a bejáratnál egy lepedőbe csavart fehérszemély kacsint rá egy üvegszekrényből, amire ez van írva: SZÉP HELÉNA. A következő üvegablakos kalickában egy színes gyöngyökkel kivarrt úszóruhás nő dzsiu-dzsicu fogásokat mutat be egy jól megtermett kígyóval. A feliratból kiderül, hogy: CLEOPATRA. Szóval, a történelem híres asszonyai, de nem viaszból, mint Madame Tusseaud panoptikumában, hanem a hírhedt nőszemélyeket csinos lányok személyesítik meg. Nem mondhatnám, hogy túlságosan el voltam ragadtatva. Még a legcsinosabb nő is sokat veszít bájából, ha egy üvegkalickából bámul az emberre. Emellett a sok, — többnyire igen lenge öltözékű nőszemély, — azt a kínos érzést keltette bennem, hogy valami vidéki házban vendégeskedem és lefekvéskor rossz hálószobába nyitottam be. Éppen ezért szerettem volna már túl lenni az egészen és sietve vonszoltam Biffyt magam után, amikor az öreg szivar egyszerre megbolondult.
Legalább is úgy nézett ki, mint aki megbolondult. Fülsértő üvöltést hallatott s olyan hevesen markolt a karomba, hogy azt hittem, egy krokodil harapott belém, aztán értelmetlen makogásba kezdett.
— Mmmmblm! — hebegte Biffy, legalább is így hangzott, amit makogott.
Hamarosan kíváncsi tömeg verődött össze körülöttünk. Valószínűleg azt hitték, hogy most fogják etetni a lányokat. Biffy azonban nem törődött velük, hanem eszelősen mutatott az egyik üvegkalickára. Már nem emlékszem, kit ábrázolt a bennülő lány, csak azt tudom, hogy nyakfodrot viselt, tehát éppúgy lehetett Angliai Erzsébet, mint Boadícea, vagy valami más korabeli nőszemély. Határozottan szemrevaló teremtés volt és éppen olyan kidülledő borjúszemmel bámult Biffyre, mint az rá.
— Mabel! — bömbölte Biffy, hogy majd belesüketültem.
Nem mondhatnám, hogy túlságosan kellemesen éreztem volna magam. Amúgy sem szeretem a drámákat, de különösen nagy nyilvánosság előtt irtózom a drámai jelenetektől és csak most vettem észre, hogy milyen szép közönségünk keletkezett. A tömeg öt másodperc alatt megkétszereződött. Főleg Biffynek volt nagy nézőserege, de egyesek inkább engem figyeltek, nyílván abban a hiszemben, hogy még fontos szerepet játszom a jelenetben és minden pillanatban várható, hogy én is színre lépjek és legjobb tehetségemhez képest kivegyem részemet a mulatságból.
Biffy közben úgy ugrándozott mellettem, mint egy játékos tavaszi bárány, még hozzá gyengeelméjű bárány.
— Bertie! Ő az! Ő az! — ordítozta, majd vadul körülnézett. — Hol a fenében van a színészbejárat? — kiabálta. — Hol az igazgató? Azonnal hozzák ide az igazgatót!
Közben mást gondolt és odarohanva a kalickához, ütögetni kezdte botjával az üveget.
— Várj, öregem! — kiáltottam utánavetve magam, de gorombán félrelökött.
Ezek a falusi fickók valóságos fütykösöket viselnek bot helyett, nagy görcsös bunkóval a végén és fogalmuk sincs a nagyvárosban divatos könnyű sétapálcákról. Herefordshire-be pedig úgy látszik somfabot az előírt viselet. Elég az hozzá, hogy Biffy első ütésére darabokra tört a kalicka üvege. További három ütéssel szétverte a még bennmaradt darabokat és ezzel utat tört a kalickába, anélkül, hogy megvágta volna magát és mielőtt a tömeg tudatára ébredt volna hogy potom egy shilling belépődíjért, milyen remek műélvezetben lehet része, Biffy már javában ölelgette a lányt és valamit hevesen magyarázott neki. Ekkor két markos rendőr érkezett a helyszínre.
A rendőröknek semmi érzékük sincs a regényesség iránt. Még csak egy könnycseppet sem morzsoltak szét szemükben. Egy szempillantás alatt ők is benyomultak a kalickába és már cipelték is ki magukkal Biffyt, mielőtt még a nézők felocsúdhattak volna meglepetésükből. Utánuk siettem, hogy megkönnyítsem szegény fickó utolsó pillanatait, de Biffy sugárzó arccal fordult felém.
— Chiswick 60,873! — bömbölte érzelmesen. — Írdd fel Bertie, mert még elfelejtem! Chiswick 60,873! Ez a telefonszáma.
Ezzel legalább tizenkétezer bámészkodó díszkíséretében eltűnt. Hosszan néztem utána, amikor egy hang szólalt meg mellettem:
— Wooster úr! Mit… mit… mit jelent ez az egész botrány?
Sir Roderick állt az oldalamon és kefe-szemöldöke nagyobb és ijesztőbb volt, mint valaha.
— Nincs semmi baj, — feleltem kedélyesen. — Szegény Biffynek elment a sütnivalója.
Az öreg megtántorodott.
— Miket beszél?
— Ismét rohama volt… vagy pillanatnyi elmezavara… mit tudom én.
— Még egy roham! — Sir Roderick mély lélegzetet vett. — És ehhez az emberhez akartam én hozzáadni a lányomat! — tördelte maga elé.
Barátságosan megveregettem a vállát. Nem mondom, jókora bátorság kellett hozzá, de megtettem.
— A maga helyében kiverném a fejemből az egészet. Ejtse el! Spongyát rá!
Görbe pillantást vetett rám.
— Tartsa meg a jótanácsait, Wooster úr! Már magától függetlenül is erre az elhatározásra jutottam, Wooster úr, maga barátja ennek a szerencsétlen embernek, — sőt, ez a tény már önmagában is elég figyelmeztetés lehetett volna számomra. Maga még találkozik vele, én viszont látni sem akarom többé. Sem őt, sem magát! Kérem, mondja meg neki, ha látja, hogy az eljegyzést felbontottnak tekintem.
— Nagyon helyes! — feleltem és elsiettem a tömeg után. Gondoltam, megnézem, hogy mit tehetek az öreg Biffy érdekében.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Egy óra múlva kiballagtam a kocsimhoz. Tóbiás már benn ült a vezetőülés mellett és nyílván a világegyetem titkain töprengett. Amikor meglátott, udvariasan felemelkedett.
— Máris hazamegy, uram?
— Igen, mehetünk.
— És Sir Roderick, uram?
— Nem tart velünk. Maga előtt nincs titkom, Tóbiás, éppen ezért elárulom, hogy kissé összekaptunk. Nem vagyunk beszélő viszonyban.
— Tényleg, uram? És hol van Biffen úr? Megvárjuk őt is?
— Nem, Biffen úr dutyiban van.
— Csak nem, uram?
— Emlékszik arra a lányra, akiről idejövet beszéltem? Biffen úr megtalálta a Szépségpalotában és a legrövidebb úton, vagyis az üvegen át, érintkezésbe lépett vele. Erre jöttek a rendőrök, nyakoncsípték és bilincsbe verve elhurcolták.
Ekkor eszembe jutott valami és fürkésző oldalpillantást vetettem Tóbiásra a szemem sarkából. Nehéz művelet volt, de valahogy mégis sikerült.
— Tóbiás, e mögött több van, mint a felületes szemlélő gondolná. Maga azt mondta Biffen úrnak, hogy okvetlenül menjen el a Szépségpalotába. Tudta maga, hogy ott megtalálja a keresett lányt?
— Igen, uram.
Hát ez rendkívüli újdonság volt és bizonyos fokig nagyon furcsának találtam.
— Az ördögbe isi Hát maga mindent tud?
— Ó, nem, uram, — felelte elnéző mosollyal Tóbiás.
Ez a csirkefogó mulat rajtam! — gondoltam dühösen.
— Honnan tudta ezt?
— Véletlenül ismerem a jövendőbeli Biffenné Őnagyságát, uram.
— Aha, értem már. És a newyorki dologról is tudott?
— Igen, uram. Éppen emiatt hárítottam el magamtól a kérését, uram, amikor tőlem kért némi segítséget Biffen úr bajára. Akkoriban kedvezőtlenül vélekedtem Biffen úrról. Tévesen bár, de azt kellett hinnem róla, hogy csúnya játékot űzött egy szegény lány leggyengédebb érzelmeivel. Amikor azonban értesültem öntől az eset körülményeiről, azonnal beláttam, hogy igazságtalan voltam Biffen úrhoz és tőlem telhetőleg igyekeztem helyrehozni a hibámat.
— Annyi biztos, hogy sokat köszönhet magának. Valósággal bolondul azért a lányért.
— Ezt nagyon megnyugtatónak találom, uram,
— És a lány is szívből hálás lehet magának. Az öreg Biffynek évi 15.000 font jövedelme van és annyi tehene, disznója, tyúkja, kacsája, meg mit-tudom-én mije, hogy maga sem tudja, mit csináljon velük. Jó egy ilyen vő a családban.
— Igen, uram.
— Mondja, Tóbiás! Honnan ismeri maga tulajdonképpen ezt a lányt?
Tóbiás álmodozva nézte az utcán járókelőket.
— Az unokahúgom, uram. Ha szabad figyelmeztetnem, uram, ne rángassa ilyen hirtelen a kormányt. Majdnem összeütköztünk azzal a teherkocsival, uram.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 


6. FEJEZET.

Óvadék kizárásával.

A tanúvallomások megegyeztek és a törvény gépezete fennakadás nélkül haladt tovább a maga útján. A bíró helyreigazította orrán a csíptetőjét, amely minden pillanatban leeséssel fenyegetett, köhécselt, mint egy mellbajos birka, és baljós hangon kihirdette az ítéletet.
— Az egyes számú fogoly, névszerint Wooster, öt font bírságot fizet.
Ki írhatná le, hogy milyen fájdalmas szégyent jelentett számomra a megszólítás. Mindamellett kissé megkönnyebbültem.
— Ó, szívesen! — mondtam. — De még menynyire! Mint a villám!
Fenemód örültem, hogy ilyen olcsón megúsztam a dolgot. Végigszaladt pillantásom az arcok végtelen tengerén, ahogy a költők mondanák, amíg az utolsó sorban felfedeztem Tóbiást. Derék fickó, eljött, hogy fiatal gazdája közelében lehessen a megpróbáltatások órájában.
— Halló, Tóbiás! — kiáltottam oda. — Van magánál egy ötös? Kissé szűken állok pénz dolgában.
— Csend! — bömbölte valamelyik hitvány poroszló.
— Kár annyira izgulni, — szóltam oda neki. — Csak a pénzügyi részt intézem el. Van magánál dohány, Tóbiás?
— Igen, uram.
— Remek!
— Maga barátja a fogolynak? — kérdezte a bíró Tóbiástól.
— Wooster úr szolgálatában állok, méltóságos uram, mint urasági komornyik.
— Hát akkor fizesse le az írnoknál a bírságot.
— Igenis, méltóságos uram.
A bíró ridegen felémbólintott, mintha sajnálná, hogy nem verethet vasba, aztán újra megigazította lecsúszni készülő orrcsíptetőjét és olyan vérfagyasztó pillantást vetett szegény Sippyre, amilyet még nem láttak a Bosher-utcai rendőrbíróságon.
— A másik fogoly, névszerint Trockij Leó esete sokkal súlyosabb, — ezzel még csúnyább pillantást vetett áldozatára — Trockij Leó, — bár hajlandó vagyok azt hinni, hogy ez csak álnév, de ezt nem akarom, firtatni, — szóval Trockij Leó könnyelműen hatóság elleni erőszakot követett el egy közbiztonsági közeg ellen. A rendőr vallomásából kiderült, hogy a fogoly ököllel hasba ütötte és ezzel belső fájdalmakat okozott neki, sőt ezen túlmenőleg is akadályozta hivatása teljesítésében. Tudatában vagyok annak, hogy az Oxford és Cambridge egyetemek közt évente megrendezett hagyományos csónakversenyt követő éjszakán a hatóságok némi elnézést tanúsítanak a kissé izgatott állapotban lévő nézők külső magatartásával szemben, de ez jelen esetben nem tekinthető enyhítő körülménynek és semmiképp sem mentheti azt a súlyos bűncselekményt és durva testi sértést, amelyet Trockij Leó elkövetett. Ezért a foglyot harminc napi elzárásra ítélem a kerületi rendőrfogdában, az óvadék ellenében engedélyezhető feltételes szabadlábra helyezés kizárásával.
— De hisz ez lehetetlen… hallgasson ide… a fene egye meg! — tiltakozott kézzel-lábbal Sippy.
— Csend! — bömbölte a porkoláb.
— Kérem a következőt, — mondta a bíró és ezzel vége volt a dolognak.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Az egész ügy nagyon szerencsétlen volt. Kissé homályosan emlékszem a dologra, de amennyire az egyes tényekből összeállítom, nagyban-egészben ez történt:
Általában mértékletes fickó vagyok, de minden évben van egy éjszaka, amikor minden társadalmi szokást sutba hajítva, kissé kirúgok a hámból és igyekszem újra átélni fiatalságom elmúlt, boldog napjait. Arra az éjszakára gondolok, mely az Oxford—Cambridge egyetemek közt évente lezajló csónakversenyt követi, röviden szólva: a Nagy-Regatta-Éjszakáját. Akkor nézzék meg az öreg Bertramot! Idén, kénytelen vagyok bevallani, a szokottnál is jobban eláztam, úgy hogy amikor az Empire előtt belebotlottam az öreg Sippybe, már meglehetősen emelkedett hangulatban voltam. Éppen ezért, amikor észrevettem, hogy Sippy, a duhajok napsugara, komoran lógatja az orrát, valósággal szíven ütött ez a felfedezés. Úgy nézett ki szegény, mint akinek titkos bánata van.
— Bertiekém, — mondta, amint végig botorkáltunk a Piccadilly Köröndön, — szegény szívem roskadozik a bánat súlya alatt és kapva-kap a leghalványabb reménysugár után. — Sippy ugyanis regényíró, bár az életszükségleteit, azokból a segélyekből fedezi, amelyeket egyik vidéki nagynénje folyósít havonta; és szereti irodalmi nyelven kifejezni magát. — Csak az a baj, hogy nincs semmiféle reménysugár, se halvány, se más. Velem ugyan kibabráltak.
— Hogy-hogy, fiam?
— Holnap vidékre kell utaznom és három egész hetet eltöltenem egy szörnyű népséggel, — pontosabban: Vera néném legundokabb barátaival. Neki köszönhetem az egészet, hogy rothadjanak el az összes dáliagumói és tulipánhagymái a kertjében!
— Kik azok a sátán kutyái? — kérdeztem.
— A Pringle család tagjai. Tíz éves korom óta nem láttam őket, de már akkor is Anglia legcsúnyább bibircsókjainak tartottam őket.
— Nagy méreg! Nem csoda hogy így elszontyolodtál, pedig ez rosszul áll neked.
— Mit csináljak? — felelte Sippy. — Az egész élet szürke. Hogy rázhatnám le magamról ezt a pokoli levertséget?
Ekkor egy ötletem támadt, amilyen a Nagy-Regatta-Éjszakáján éjféltájban szokott az ember fejéből kipattanni.
— Neked, öregem, egy rendőrsisakra van szükséged.
— Gondolod, hogy az segít?
— Feltétlenül. A te helyedben máris átugranák a túlsó oldalra és elhoznám azt a sisakot, ami ide látszik.
— De a rendőr is benne van… Egészen világosan kivehető.
— Hát aztán? — feleltem félvállról, képtelen lévén követni az okoskodását.
Sippy pár másodpercig tűnődve nézett maga elé.
— Azt hiszem, igazad van, — mondta végül. — Érdekes, hogy ez eddig nem jutott eszembe. Tényleg ajánlod a rendőrsisakot?
— Persze, hogy ajánlom.
— Akkor elhozom! — mondta Sippy és felragyogott az arca.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Szóval így történt a dolog és most már megérthetik, hogy amikor szabad emberként elhagytam a vádlottak padját, szörnyű lelkifurdalásom volt. Sipperley Olivér Randolph élete huszonötödik évében, amikor éppen kezdett kitárulni előtte a jövő, közönséges börtöntöltelék lett és mindez az én hibámból. Én voltam az, aki ezt a nemes jellemet lerántottam a sárba és most azon törtem a fejem, hogy miképpen kárpótolhatnám az erkölcsi veszteségért.
Kézenfekvő volt, hogy először is érintkezésbe lépek Sippyvel, hogy átadhassa nekem utolsó üzeneteit, meg minden. Sok lótás-futás után betuszkoltak egy fehérremeszelt falú magánzárkába, amelynek egyetlen bútorzata egy széles fapad volt. Ezen ült Sippy, fejét az öklére támasztva.
— Hogy érzed magad, öreg cimbora? — kérdeztem fojtott, betegágy melletti hangon.
— Tönkrement ember vagyok, — nyögte Sippy és úgy nézett ki, mint egy rosszul sikerült tükörtojás.
— Ugyan, ugyan! — vigasztaltam. — Talán ennyire mégsem sötét a helyzet. Még szerencse, hogy volt annyi lélekjelenléted és hamis nevet mondtál be. Így semmi sem jelenhet meg rólad a lapokban.
— Nem is a lapok miatt fáj a fejem. Inkább a Pringle ügy izgat. Hogyan töltsek náluk a mai naptól számítva három hetet, amikor egy álló hónapig ebben a sötét cellában kell senyvednem súlyos vasláncokkal a bokámon?
Vasláncnak ugyan nyomát sem láttam, de nem akartam vele vitatkozni.
— De hiszen magad mondtad, hogy nem szívesen mégy hozzájuk?
— Nem is arról van szó, hogy szívesen megyek-e vagy sem, te hájfejű. Muszáj mennem, mert ha nem megyek, a nénikém megtudja, hogy hol vagyok. Ha pedig megtudja, hogy harminc napra ítéltek az óvadék kizárásával a legsötétebb várbörtön legpenészesebb cellájába, akkor végem van. Érted már?
Beláttam, hogy ebben van valami.
— Ez sokkal súlyosabb kérdés, hogysem egymagunk képesek volnánk megbirkózni vele, — mondtam komolyan. — Nagyobb szaktekintélyre kell bíznunk a dolgot, Tóbiástól kell tanácsot kérnünk.
Még kérdeztem tőle néhány közelebbi adatot, aztán megráztam a kezét, bátorítólag megveregettem a vállát és hazamentem.
— Tóbiás, — mondtam, egy kortyra felhajtva a sajátkészítésű csodakotyvalékát, amellyel már várt, — valamit sürgősen el kell mondanom magának, valami szörnyen fontosat, valamit, ami életfontosságú egy barátom számára, akit maga is mindig a legnagyobb tisz… illetve, akire mindig úgy nézett… akarom mondani, aki iránt magának sem lehet… szóval, hogy rövidre fogjam a dolgot, mert most nem vagyok egészen magamnál, Sipperley úrról van szó.
— Igen, uram.
— Tóbiás, Sipperley úr nyakig benne van a sziszban.
— Tessék, uram?
— Akarom mondani, Sipperley úr nyakig benne van a szószban.
— Tényleg, uram?
— És ráadásul nekem köszönheti az egészet. Én voltam az, aki merő jószándékból, csak azért, hogy kissé felvidítsam és eltereljem a figyelmét a bajáról, azt ajánlottam neki, hogy lopja el egy rendőr sisakját a rendőr fejéről.
— Tényleg, uram?
— Csak ne hangsúlyozza ki még jobban a felelősségemet, Tóbiás. És általában hallgasson végig. Ez túl bonyolult történet egy fejfájásos ember számára és ha folytonosan félbeszakít, elvesztem a mese fonalát. Éppen ezért, az én kedvemért, fogja be a száját. Időnként bólintson, és ezzel jelezze, hogy megértett. Ezzel behunytam a szemem és elébe tártam a helyzetet. 
— Hogy az elején kezdjem, lehet, hogy tudja, lehet, hogy nem, de Sipperley úr teljesen Vera nénje támogatásából él.
— Arról a Sipperley kisasszonyról van szó, uram, aki lenn él Yorkshireben, Beckley-on-the Moorban? 
— Csak nem akarja azt mondani, hogy ismeri?
— Nem személyesen, uram. Van egy unokaöcsém, aki ugyanabban a faluban él és ismeri Sipperley kisasszonyt. Úgy írta le előttem, mint egy parancsoló megjelenésű, kissé heves vérmérsékletű idős hölgyet… de bocsánatot kérek a félbeszakításért, uram. Elég lett volna, ha bólintok.
— Nagyon helyes. Elég lett volna bólintania. Bizony, Tóbiás, elég lett volna bólintania. Hanem most már késő!
Ehelyett magam bólintottam. Hiányzott a nyolcórás üdítő alvás és időnként valami tompa bódulat vett erőt rajtam.
— Igen, uram? — hallottam az agyamra nehezedő ködön át Tóbiás hangját.
— Ó… Á… igen! — hebegtem felhorkanva. — Hol is tartottam?
— Azt említette, uram, hogy Sipperley úr teljesen a nénje támogatásából él.
— Biztos, hogy ott?
— Biztos, uram.
— Úgy van, most már én is kezdek visszaemlékezni. Ezek után könnyen megértheti, hogy Sipperley úrnak nagyon kell vigyázni arra, hogy jó viszonyban legyen a nénjével. Érti?
Tóbiás bólintott.
— Most jól figyeljen: Vera néni a minap azt írta Sippynek, hogy látogasson le hozzá és énekeljen valamit a község jótékonysági hangversenyén. Vera néni kívánsága parancs Sippy számára, ha érti, hogy mire gondolok és így nem utasíthatta vissza csak úgy egyszerűen a meghívást. Viszont már részt vett egy ilyen vidéki hangversenyen és akkor megfogadta, hogy többet nem hagyja magát ilyen kínos mulatságokba beugratni. Követi a mondókámat, Tóbiás?
Tóbiás bólintott.
— Tehát mit csinált Sipperley úr? Azt csinálta, ami pillanatnyilag nagyon jó ötletnek látszott. Megírta a néninek, hogy boldogan részt venne a hangversenyen, de legnagyobb sajnálatára, a kiadója megbízásából egy cikksorozatot kell írnia a cambridge-i kollégiumokról, és azonnal oda kell utaznia három hétre. Eddig világos?
Tóbiás megbillentette a kókuszát.
— Erre aztán Sipperley kisasszony azt felelte, hogy tökéletesen megérti, hogy előbb jön a munka és csak aztán az élvezet, — bár szerintem ez a szó, hogy élvezet, nagyon szabados kifejezés egy Beckley-on-the Moorban tartandó hangversenyre, amelyen a helybeliek kiröhögik az embert. Szóval, ha már Cambridge-be megy, akkor lakjon a néni régi barátainál, vagyis a Pringle családnál, akiknek saját házuk van a város közelében. Vera néni azt is megírta Sippynek, hogy közben már értesítette Pringle-éket, akik azt válaszolták, hogy rendben van, 28-ikán várják Sippyt és ezzel a dolog el volt intézve. Most, hogy Sippy a dutyiban ül, félő hogy minden kiderül és ez Sipperley úr anyagi viszonyaira végzetes következményekkel járhat. Ez a maga lángelméjének való probléma, Tóbiás. Számíthatok magára?
— Minden tőlem telhetőt elkövetek, hogy méltónak bizonyuljak a bizalmára, uram.
— Hát csak rajta. Egyelőre eressze le a redőnyöket, hozzon ide még néhány párnát és tegye ide a kisasztalt, de úgy, hogy rárakhassam a lábam, aztán nekiállhat a fejtörésnek, engem pedig hagyjon aludni vagy két óráig, esetleg háromig. És ha valaki keresne, vagy érdeklődne utánam, mondja neki, hogy meghaltam.
— Hogy meghalt, uram?
— Igen, azt. Nem fog messze járni az igazságtól.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Már erősen esteledett, amikor megmerevedett nyakkal, de mégis kissé felfrissülve, felébredtem. Először is becsengettem Tóbiást.
— Már kétszer is benn jártam, uram, de olyan mélyen aludt, hogy nem akartam háborgatni.
— Ez a helyes szellem, Tóbiás!… Nos?
— Mindenféle szemszögből tüzetes vizsgálat alá vettem a problémát, uram és csak egyetlen elképzelhető megoldást találtam.
— Egy untig elég! Éspedig mit?
— Hogy ön menjen Cambridge-be Sipperley úr helyett, uram.
Rámeredtem. Sokkal jobban éreztem magam, mint pár órával ezelőtt, de még távolról sem voltam olyan lelkiállapotban, hogy ilyen hülyeségeket bevegyek.
— Tóbiás, — mondtam szigorúan, — szedje össze magát. Hisz ez üres locsogás.
— Attól félek, uram, hogy ez az egyetlen megoldás, amellyel kisegítheti Sipperley urat szorult helyzetéből.
— De gondolkozzék, ember! Izgalmas éjszakám és sok vesződséggel járó reggelem volt a törvény vérebei közt, de még így is látom, hogy ez a terv teljesen értelmetlen. Hogy rámutassak az egyik gyöngéjére, a Pringle család nem kíváncsi rám, ők Sipperley urat várják. Hiszen azt sem tudják, hogy a világon vagyok.
— Annál jobb, uram. Ugyanis én azt tanácsolnám, hogy Sipperley úr megszemélyesítőjeként menjen Cambridge-be.
Ezt már én is megsokalltam.
— Tóbiás, — mondtam, és az volt az érzésem, hogy könnyek szöktek szemembe, — biztosra veszem, hogy maga is nagyon jól tudja, hogy ez badarság. Nem magához méltó, hogy idejön és egy beteg embernek lyukat akar beszélni a hasába.
— Szerény véleményem szerint a terv minden különösebb nehézség nélkül megvalósítható, uram. Mialatt aludt, uram, felkerestem Sipperley urat és úgy értesültem tőle, hogy Pringle tanár úr és neje tízéves kora óta nem látták Sipperley urat.
— Ez igaz. Sippy is mondta. De még így is kockázatos vállalkozás lenne. Elvégre kérdezősködhetnek a nagynéniről… átok reá! Akkor mit csinálok?
— Sipperley úr volt olyan kedves és néhány hasznos adatot közölt velem a nagynénjéről, amelyeket a biztonság kedvéért feljegyeztem, uram. Ezeknek birtokában, valamint, az unokaöcsémtől nyert értesülések alapján, könnyen megfelelhetne bármilyen mindennapi kérdésre, uram.
Van valami csábos rábeszélőképesség Tóbiásban. Mióta összekerültünk, ismételten előfordult, hogy fejbe vágott valami elképesztő javaslattal, vagy csellel, vagy haditervvel és öt perc alatt meg tudott győzni arról, hogy ami az első pillanatban hülyeségnek hangzott, nemcsak az egyetlen lehetséges megoldás, hanem feltétlenül sikeresnek fog bizonyulni. Most azonban közel negyedórányi ékesszólásába került, amíg belementem ebbe a vad tervbe, de végül is meggyőzött, Elég szépen kitartottam álláspontom mellett, amikor egy döntő érvet szegezett ellenem.
— Egyébként is melegen ajánlom, uram, hogy miinél előbb hagyja el Londont és húzódjon meg valahol vidéken, ahol nem lehet megtalálni
— Én?… Miért?
— Spencerné Őnagysága az utóbbi félórában háromszor telefonált és mindenáron beszélni akart önnel, uram.
— Agatha néni! — kiáltottam elsápadva.
— Igen, uram. Úgy vettem ki a megjegyzéseiből, hogy olvasta a délutáni lapokban a ma reggeli rendőri beszámolót a sisak-ügyben.
Úgy ugrottam fel a karosszékből, mint egy szendergéséből felriasztott mezei nyúl. Ha Agatha néni a hadiösvényeket tapossa, akkor nincs idő habozásra.
— Tóbiás, ez a cselekvés órája. Nincs időnk üres szavakra. Pakoljon, de villámgyorsan.
— Már becsomagoltam, uram.
— Sürgősen tudja meg, hogy mikor indul a legközelebbi vonat Cambridge-be.
— Negyven perc múlva, uram.
— Akkor hívjon egy taxit.
— Már a kapu előtt vár, uram.
— Helyes! — mondtam megkönnyebbülve. — Akkor gyerünk!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
A Pringle-kuria elég távol feküdt Cambridge-től, vagy két mérföldnyire a Trumpington-út vége felé és amikor megérkeztem, már mindenki átöltözőben volt a vacsorához. Így aztán én is magamra kaptam a szmokingomat és csak azután mentem le az ebédlőbe, hogy megismerkedjem a bandával.
Mély lélegzetet vettem és harsány “Halló, halló!” csatakiáltással berobogtam.
Igyekeztem nyugodtan, csengő hangon beszélni de belül annál izgatottabb voltam. Egy félénk és bizalmatlan fickó számára, mindig idegesítő, amikor első látogatást tesz egy idegen házban, és az sem teszi könnyebbé a dolgot, ha másnak adja ki magát. Valami utálatos, süllyedő érzést éreztem a gyomromban, amelyet a Pringle család kinézése még csak fokozott.
Sippy úgy beszélt róluk, mint Anglia legcsúnyább bibircsókjairól és első látásra megállapítottam, hogy ebben nem túlzott. Pringle professzor vékonypénzű, kopaszodó, gyomorsav-túltengéses kinézésű emberke volt, tőkehal szemmel, míg a felesége úgy nézett ki, mintha az 1900-as évek elején valami rossz hírt kapott volna, amit még most sem hevert egészen ki. Még magamhoz sem térhettem a rám gyakorolt rossz benyomás hatása alól, máris bemutattak két, kendőbe burkolt vénasszonynak.
— Talán még emlékszik az anyámra? — mondta a professzor gyászosan, rámutatva az első Greára.
— Ó, igen! — feleltem, tőlem telhetőleg sugárzó arcot vágva.
— És a nagynénémre? — sóhajtotta a professzor, mintha egyre rosszabbodna az eset.
— Hogyne, hogyne! — feleltem készségesen és rávigyorogtam a második Greára.
— Éppen ma réggel mondták, hogy még emlékeznek magára, — nyöszörögte a professzor, minden reményt feladva.
Erre nagy hallgatás következett. Az egész társaság úgy meredt rám, mint Poe Edgár valamelyik különösen hátborzongató rémregényének hősére, úgy hogy valósággal elment a kedvem az élettől.
— Emlékszem Olivérre, — sipította az első Grea, aztán szomorúan felsóhajtott. — Milyen szép kisfiú volt. Milyen kár! Milyen kár!
Hát ez tapintatos volt és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy jól érezzem magam.
— Emlékszem Olivérre, — mondta a második Grea és olyan sötét pillantást vetett rám, mint amilyet a busher-utcai rendőrbíró vetett Sippyre, mielőtt feltette a fekete föveget. — Rossz kisfiú volt. Mindig kínozta a macskámat.
— Jane néni emlékezőtehetsége valóban csodálatos, ha tekintetbe vesszük, hogy idén tölti be a nyolcvanhetedik életévét, — jegyezte meg a professzor gyászos büszkeséggel.
— Mit mondtál? — kérdezte a második Grea gyanakvóan.
— Azt, hogy remek emlékezőtehetsége van, Jane néni.
— Az van! — károgta a vénség és még egy szúró pillantást vetett rám. Rögtön láttam, hogy errefelé nem terem számomra babér. — Megkergette az én drága Tibbykémet a kertben és nyilakat lődözött rá.
Mintegy végszóra egy nagy cirmos macska mászott elő a dívány alól és magasra tartott farkkal közeledett felém. Mindig kedveltek a macskák és így annál elszomorítóbb volt, hogy Sippy macskaellenes érzelmeit az én rovásomra írják. Lehajoltam, hogy megvakarjam a füle tövét, amit minden utamba kerülő macskával megteszek, amikor a második Grea metsző hangon felvisított;
— Ne engedjétek! Ne engedjétek! Ne engedjétek!
Ezzel korát meghazudtoló fürgeséggel odasietett és felkapva a macskát, kihívóan farkasszemet nézett velem, mintha azt várná, hogy bántani akarom őket. Határozottan kellemetlen jelenet volt.
— Szeretem a macskákat, — rebegtem.
Ez sem használt. A hallgatóság rokonszenve nem az én oldalamon volt. A társalgás kezdett ellankadni, amikor egy lány lépett a szobába.
— A lányom, Heloise, — mondta a professzor bánatosan, mintha szégyellné beismerni a dolgot.
Odafordultam, hogy kezet fogjak vele, de amikor megláttam, leesett az állam és levegő után kapkodva meredtem rá. Nem tudom, mikor estem át ekkora ijedelmen.
Azt hiszem, mindnyájukkal előfordult már, hogy váratlanul összetalálkoztak valakivel, aki szörnyen emlékeztetett valami borzalmas személyre. Velem már többször előfordult ilyesmi. Például, egyszer Skóciába mentem egy kis golfkirándulásra és amint a szálloda halljában üldögéltem, egyszerre csak belépett egy nő, aki Agatha néném élő hasonmása volt. Nagyon valószínű, hogy egyébként igen szeretetreméltó teremtés lehetett, csak meg kellett volna közelebbről ismerni, azonban egyetlen másodpercig sem haboztam. Feltalpaltam a szobámba, lázas sietséggel becsomagoltam és még aznap este ész nélkül visszautaztam Londonba. Egyszerűen nem bírtam ki a látványt. Egy másik alkalommal csúfosan eliszkoltam egy mulatóból, csak azért, mert a főpincér megdöbbentően emlékeztetett Percy nagybátyámra.
Elég az hozzá, hogy Pringle Heloise kísértetiesen hasonlított Glossop Honóriára.
Talán már említettem önöknek ezt a Glossop-istenverését. Sir Glossop Roderick, a bolond-doktor egyetlen lánya volt és akaratom ellenére három hétig a vőlegénye voltam, amikor szerencsémre az öreg Glossop fejébe vette, hogy bolond vagyok és kiadta az utamat. Azóta is nem egyszer előfordult, hogy hangos jajkiáltással riadtam fel éjjel, ha véletlenül álmomban megkísértett. És ez a lány a megszólalásig hasonlított hozzá.
— Ő… izé… hogy van? — nyögtem ki nagynehezen.
— Hogy van?
A hangja aztán betetőzte az egészet. Mintha csak Honóriát hallottam volna. Glossop Honóriának olyan a hangja, mint egy állatszelidítőé, amint parancsot ad a vadállatoknak valami mutatvány végrehajtására. Megrázkódtam és önkéntelenül is hátraléptem, majd rémült kiáltással nagyot ugrottam, mert lábam valami puha dologba ütközött. Fájdalmas nyávogás hallatszott, majd Jane néni felháborodott rikácsolása. Hátrafordulva megpillantottam a vénasszonyt, amint négykézláb állva próbálgatta kicsalogatni kedvencét a dívány alól, babusgató szavakat gügyögve feléje.
Ebben a válságos pillanatban jelentették, hogy a vacsora tálalva van, amitől végkép elment az étvágyam.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
— Tóbiás, — mondtam, amikor lefekvés előtt egyedül maradtunk a szobámban, — nem vagyok gyengeszívű, de attól félek, hogy ezt a látogatást nem bírom ki.
— Miért, uram, talán nem ígérkezik kellemesnek a látogatás?
— Eltalálta, Tóbiás. Látta Pringle kisasszonyt?
— Igen, uram, igaz, hogy csak távolról.
— Én is így szeretném látni. Jól megnézte?
— Elég jól, uram.
— Nem emlékeztette valakire?
— De igen, uram. Én is észrevettem, hogy feltűnően hasonlít az unokahúgára, Glossop Honória kisasszonyra.
— Az unokahúgára?' Csak nem Glossop Honória unokahúga?
— De igen, uram. Pringle úr neje született Blatherwick lány és a nénje Sir Glossop Roderickhez ment feleségül.
— Szent Atyám! Hát akkor innen a nagy hasonlatosság.
— Úgy van, uram.
— De micsoda hasonlóság, Tóbiás! Még a hangja is ugyanaz, mint Glossop kisasszonyé.
— Valóban, uram? Még nem hallottam Pringle kisasszonyt beszélni.
— Nem sokat vesztett vele. Semmi esetre sem akarom szegény Sipperley urat cserbenhagyni, de attól félek Tóbiás, hogy az idegeimre megy ez a látogatás. A professzort és nejét szükség esetén még kibírnám egy kis megerőltetéssel, Jane néni acsarkodását is elviselném, de azt, hogy nap-nap után együtt legyek Heloise kisasszonnyal, — és ami még ennél is súlyosabb, három hétig beérjem limonádéval, mert mást nem kaptam vacsora mellé, — ez már több, mint amit bárki is elvárhat tőlem. Mit csináljak, Tóbiás?
— Talán igyekezzék lehetőleg elkerülni Pringle kisasszony társaságát, uram.
— Erre már én is rájöttem. Ezt fogom tenni.
Könnyű azt mondani, hogy elkerüljük egy nő társaságát, de nehéz megvalósítani, főleg akkor, ha egy fedél alatt élünk az illetővel és ő viszont nem akarja, hogy elkerüljük őt. Gyakran előfordul az életben, hogy akit mindenáron el szeretnénk kerülni, úgy ragad hozzánk, mint az angoltapasz. Még huszonnégy órát sem töltöttem egy fedél alatt Pringle-ékkel és máris láttam, hogy nagyon is gyakran leszek együtt ezzel a nőstény veszedelemmel.
Olyan lány volt, akibe az ember lépten-nyomon belebotlott, hol a lépcsőn, hol a folyosókon. Nem tudtam úgy bemenni egy szobába, hogy egy perc múlva ne jöjjön utánam. Ha pedig lementem kifújni magam a kertbe, biztosra vehettem, hogy valamelyik babérbokorból, vagy hagymaágyból ő ugrott a nyakamba.
Még tíz napja sem tartózkodtam náluk és máris úgy éreztem magam, mint az üldözött vad.
— Tóbiás, — mondtam egyik reggel, — úgy érzem magam, mint egy körözött gonosztevő.
— Miért, uram?
— Ez a nő úgy hajszol, mint egy véreb. Soha sincs tőle egyetlen nyugodt pillanatom. Az öreg Sippy azzal az úr üggyel akart idejönni, hogy a cambridge-i kollégiumokat tanulmányozza. Tegnap délelőtt magával cipelt és ötvenhét kollégiumot kellett megnéznem vele. Délután kiszöktem a kertbe, hogy kicsit kiszellőztessem a fejem, hát egyszerre csak ott termett előttem, mintha valami süllyesztőből bukkant volna fel. Este sarokba szorított a nappaliban. Már ott tartok, hogy amikor fürdők, minden pillanatban várom, hogy előbújik a szappantartóból.
— Valóban nagy megpróbáltatás, uram.
— Ha ez így megy tovább, beleőrülök. Nem tud a bajomra valami orvosságot?
— Pillanatnyilag nem, uram. Pringle kisasszony határozottan érdeklődik ön iránt. Ma reggel is kérdéseket intézett hozzám a londoni életmódjára vonatkozólag, uram.
— Micsoda?
Rémülten bámultam rá. Rettenetes gondolatom támadt és reszketni kezdtem, mint a nyárfalevél.
Aznap különös dolog történt az ebédnél. Éppen végeztünk a borjúhússal és hátradűlve, erőt gyűjtöttem a lekváros-pudinghoz, amikor ösztönszerűen felnéztem és elkaptam Heloise tekintetét, amint szemét rámszegezve, furcsa pillantásokkal méregetett. Eleinte nem tulajdonítottam különösebb fontosságot a dolognak, mert a forró lekváros-puding olyan étel, amely osztatlan figyelmet igényel, de később eszembe jutott Heloise tekintete és visszaemlékezve Tóbiás szavaira, hirtelen tudatára ébredtem, hogy milyen baljós jelenségről van szó.
Valahogy ismerősnek találtam ezt a pillantást és most hirtelen rádöbbentem, hogy hol láttam utoljára. Pontosan ugyanezt figyeltem meg Honória szemében közvetlenül az eljegyzésünk után. Ilyen az áldozatára lecsapni készülő nősténytigris tekintete.
— Tóbiás, tudja, mi jutott az eszembe? — mondtam ebéd után.
— Tessék, uram? 
Nagyot nyeltem.
— Idefigyeljen, Tóbiás. Egyetlen másodpercig sem akarom azt a látszatot kelteni, mintha valami ellenállhatatlan, szívdöglesztő férfinek tartanám magam, aki minden lánynak az első percben feldúlja a lelki nyugalmát. A valóságban éppen ellenkezőleg áll a dolog és a lányok csalódott képet vágnak és lebiggyesztik az ajkukat, valahányszor megjelenek egy társaságban. Éppen ezért senki sem mondhatja, hogy olyan férfi vagyok, aki ok nélkül begyullad. Igaz, vagy nem?
— Igaz, uram.
— És mégis, Tóbiás, tudományosan megállapított tény, hogy van egy bizonyos nőfajta, amely ellenállhatatlan vonzódást érez a magamfajta férfi iránt.
— Úgy van, uram.
— Emellett azt is jól tudom, hogy körülbelül feleannyi eszem van, mint amennyire egy átlagférfi számot tarthat. Éppen ezzel magyarázható, hogy valahányszor belebotlom egy olyan lányba, akinek kétszerannyi esze van, mint amennyi dukálna neki, az illető menten belém habarodik és szerelmes pillantásokat vet felém. Fogalmam sincs róla, hogy ez miért van így, de ez mitsem változtat a lényegen.
— Talán a Természet gondoskodása, a nemek közti szellemi ellensúly megóvása érdekében, uram.
— Nagyon valószínű, hogy így van. Annyi tény, hogy velem ismételten előfordult a dolog, Ez történt Glossop Honória esetében is. Köztudomású dolog, hogy neki volt Girtonban a legtöbb esze és amikor megismerkedtem vele, úgy csapott le rám, mint héjjá a kiscsirkére.
— Tudomásom szerint, Pringle kisasszony még Glossop kisasszonynál is jobb tanuló volt.
— Na látja, helyben vagyunk! Mert nézzük csak a tényeket? Unos-untalan rámmereszti a szemét.
— Igen, uram.
— Folyton belébotlom a lépcsőn és a folyosókon.
— Igen, uram.
— Olvasnivalókat ajánl, hogy kicsiszolja a műveltségemet.
— Valóban aggasztó jelenség, uram.
— Ma reggel pedig, amikor füstölt kolbászt ettem a reggelihez, azt mondta, hogy ne tegyem, mert a legújabb orvosi tapasztalat szerint egy négy centiméteres kolbászban több káros bacilus van, mint egy döglött patkányban. Ez az anyáskodó vonás az, ami megőrjít. Mindenáron vigyázni akar az egészségemre.
— Azt hiszem, nincs szükség további bizonyítékokra, uram. Az eset teljesen világos.
Letörten beleroskadtam az egyik karosszékbe.
— Valamit tenni kell, Tóbiás!
— Gondolkoznunk kell, uram.
— Mármint magának, mert nekem nincs mivel.
— Mindenesetre különös figyelmet szentelek a kérdésnek, uram, és igyekezni fogok kiérdemelni a megelégedését.
Ez is valami, de azért nyugtalan voltam. Mit tagadjam, Bertram kényelmetlenül érezte magát.
Másnap reggel további hatvanhárom cambridge-i kollégiumot látogattunk meg és ebéd után kijelentettem, hogy felmegyek a szobámba és kissé ledőlök. Egy félóráig heverésztem, várva hogy tiszta legyen a levegő, aztán zsebrevágtam a cigarettatárcámat, meg egy shillinges-regényt, kimásztam az ablakon és kényelmesen lecsúsztam az ereszen a kertbe. Kirándulásom közvetlen célja a nyárilak volt, ahol véleményem szerint néhány óráig békésen meghúzódhattam, anélkül, hogy váratlanul rámtörjenek.
A kert csodás volt az andalító délutáni napsütésben. Egyetlen levél se rebbent, a virágok illatoztak, a káposztafejek békésen szundikáltak és ami a fő, Pringle Heloise-nek nyoma sem volt a mosolygó tájképen. A macska a gyepen hancúrozott és amikor csettintettem neki, dorombolva odasompolygott hozzám és felmászott a karomba. Éppen meg akartam vakargatni a fültövét, amikor valaki élesen rikoltozni kezdett. Jane néni volt, aki az egyik emeleti ablakból hadonászott. Hát ez bosszantó!
— Jól van, jól van! — mondtam, leejtve a macskát, amely elinalt a bokrok közé.
Nagynehezen elfojtottam a vágyam, hogy egy féltéglát vágjak a vén boszorkányhoz, aztán én is elsompolyogtam a csalit felé, ahol végre biztonságban éreztem magam és a bokrok védelmében szerencsésen elértem a nyárilakot. Alig szívtam el egy fél cigarettát, amikor árnyék vetődött a könyvemre és a következő szempillantásban előttem állt Heloise.
— Hát maga itt van? — kérdezte csengő hangon.
Ezzel szó nélkül mellém telepedett, aztán pajkosan kivette a fél cigit a szipkámból és kihajította az ajtón.
— Maga mindig cigarettázik, — turbékolta, mint egy szerelmes menyasszony. — Szeretném, ha nem füstölne annyit. Rosszat tesz magának. És miért nem vesz felöltőt, ha kijön. Könnyen meghűlhet. Úgylátszík, szüksége volna valakire, aki gondoskodna magáról.
— Ott van Tóbiás. 
Összeráncolta a homlokát.
— Nem szeretem azt az embert, — jelentette ki.
— Nem szereti? Miért?
— Magam sem tudom. Szeretném, ha megszabadulna tőle.
Libabőrös lett a hátam. Azt is elárulom, hogy mitől. Glossop Honória is, rögtön az eljegyzésünk után, kijelentette, hogy nem szereti Tóbiást és ki akarja rúgni. Majdnem elájultam, amikor hirtelen tudatára ébredtem a megdöbbentő felfedezésnek, hogy Heloise nemcsak testileg, hanem fekete-lelkileg is hasonlít Honóriára.
— Mit olvas?
Felvette a mellettem heverő könyvet és újra összeráncolta a homlokát. Határozottan lebilincselő detektívregény volt, amelyet elinduláskor vettem a pályaudvaron, hogy ne unatkozzam útközben. “A véres nyom” — ez volt a címe. Heloise csúnya fintorral lapozgatta.
— Nem értem, hogyan olvashat ilyen hülyeségeket, — hirtelen felkiáltott. — Szent Isten!
— Mi az? — érdeklődtem.
— Maga ismeri Wooster Bertiet?
Ekkor észrevettem, hogy megszokásból ráfirkáltam a nevem az első oldalra és ijedtemben hármas bukfencet vetett a szívem.
— Ó… izé… igen… kissé.
— Szörnyű alak lehet. Csodálkozom rajta, hogy ilyen emberekkel barátkozik. Minden egyébtől eltekintve ez az ember reménytelenül hülye. Néhány évvel ezelőtt Honória unokanővérem vőlegénye volt, de fel kellett bontani az eljegyzést, mert az őrültség küszöbén állott. Azt kéne hallania, hogyan beszél róla Roderick bácsi!
Nem voltam rá kíváncsi.
— Gyakran találkozik vele? — faggatott tovább.
— Hát… meglehetősen.
— Mostanában olvastam a lapokban, hogy pénzbüntetésre ítélték közcsendháborításért.
— Igen, én is olvastam.
Undorítóan anyáskodó pillantást vetett rám.
— Biztos vagyok benne, hogy rossz hatással van magára. Szeretném, ha elkerülné. Ugye, megteszi a kedvemért?
— Hát… — kezdtem, amikor az öreg Cuthbert, Jane néni macskája, miután elunta magát a bokrok közt, barátkozó arckifejezéssel besompolygott és felugrott az ölembe. Kitörő örömmel fogadtam. Igaz, hogy csak macska volt, de azért mégis harmadik személyként üdvözöltem a társaságban. Emellett jó ürügy volt, hogy más témára térjek át.
— Csinos jószág! — mondtam elismerőleg. — Szeretem a macskákat.
De nem érdekelték a macskák.
— Ugye szakít Wooster Bertievel? — kérdezte, végkép elejtve a macska témát.
— Nagyon nehezemre esne.
— Ostobaság! Csak egy kis akaraterő kell hozzá. Nem hinném, hogy olyan vonzó egyéniség volna. Roderick bácsi azt mondta róla, hogy mihaszna, naplopó.
Én is mondhattam volna néhány zamatos dolgot, hogy mi a véleményem Roderick bácsiról, de pecsét volt ajkamon.
— Maga úgy megváltozott, mióta utoljára láttuk egymást, — mondta a Pringle-veszedelem szemrehányóan. Közben előrehajolt és vakargatni kezdte a macska másik fültövét. — Emlékszik, amikor mindketten gyerekek voltunk, azt mondtat hogy mindent megtenne értem?
— Ezt mondtam?
— Emlékszem, hogy egyszer megríkattam, mert haragudtam magára és nem engedtem, hogy megcsókoljon.
Akkor sem hittem ezt el és most sem hiszem. Az öreg Sippy mindig nagy tökfilkó volt, de még tízéves korában sem lehetett ilyen pocsék ízlése. Egész biztos, hogy a lány hazudott, de ez nem segített a helyzeten. Óvatosan arrább csúsztam és magam elé bámultam, miközben éreztem, hogy homlokomat kiveri a veríték.
Ekkor hírtelen valami ellenállhatatlan erő vonzását éreztem. Bizonyára mindnyájan ismerik már ezt a kísérteties érzést. Valami rejtélyes akarat arra kényszeríti az embert, hogy szörnyű nagy marhaságot kövessen el. Hol itt, hol ott szokott erőt venni az emberen. Néha a színházban alig tudtam visszatartani magam, hogy felvonás közben el ne kiáltsam magam: “Tűz van!” és élvezzem a hatást. Vagy pedig békésen beszélgetés közben egyszerre csak kedvem szottyant jól orrba vágni a velem szemben állót.
Válságos pillanat volt. A válla teljesen rámnehezedett, a hajszála megcsiklandozta az orromat és valami lelki kényszer arra ösztökélt, hogy azonnal csókoljam meg.
— Ne mondja? — suttogtam rekedten.
— Hát már elfelejtette?
Felemelte fejét és mélyen belenézett a szemembe. Éreztem, hogy süllyedek. Lehunytam a szemem, amikor az ajtóból megszólalt a legszebb, legédesebb hang, amelyet valaha is hallottam:
— Ereszti el azt a macskát?! 
Felnyitottam a szemem. Ott állt előttem a jó öreg Jane néni, nemének királynője és olyan villogó szemmel nézett rám, mintha egy élveboncoló állatkínzó lennék, akit valami vérlázító kísérlet kellős közepén tetten értek. Máig sem tudom, hogy ez a bűbájos vénasszony, hogyan akadt rám, de ott állt, — az Isten áldja meg a drága öreget, — mint a “happy-end” mentőangyala a filmek végjelenetében.
Nem vártam tovább. A varázs megtört és így kereket oldottam. Amint szedtem a lábam, még hallottam magam mögött az angyali hangot:
— Nyilakat lőtt az én Tibbykémre, — mondta ez a derék, kiváló vén banya.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Néhány békés nap következett. Aránylag keveset láttam Heloise-t. Hamarosan rájöttem az ablakom melletti ereszcsatorna hadászati előnyeire. Rendszerint ennek a segítségével hagytam el a házat, ha friss levegő után vágytam. Úgy éreztem, hogyha a szerencse tovább is kitart mellettem, baj nélkül meg úszom a látogatást, amíg Sippy leüli büntetését.
De ekkor, — ahogy a film feliratokban olvashatjuk…
Egyik este, amint kifogástalan szmokingomban lejöttem a vacsorához, már az egész családot együtt találtam. Ott volt a professzor, a felesége, a két vén Grea, míg Heloise hol bejött, hol kiment. A macska békésen szunyókált a szőnyegen, a kanári békésen aludt a kalickájában. Semmi jel sem mutatott arra, hogy ne olyan csendes, családi vacsorában lenne részünk, mint máskor.
— Halló, halló, halló! — mondtam derűsen, amikor beléptem.
Szeretem ezt a közvetlen, pajtáskodó hangot, ami rögtön kedvelté teszi az embert. 
Heloise szemrehányólag nézett rám.
— Hol volt egész nap? — kérdezte.
— A szobámban, — feleltem csodálkozva.
— Öt órakor mindenesetre nem volt ott.
— Igen. Sokat dolgoztam a cikkemen és elmentem egy kicsit sétálni. Az embernek mozogni kell, ha jó erőben akar maradni.
— “Mens sana in corpore sano” — jegyezte meg a professzor.
— Az már az ő baja! — feleltem jókedvűen.
Amikor már úgy látszott, hogy minden a legnagyobb rendben van és én is a legjobb formában éreztem magam, Pringle-né hirtelen fejbeütött egy homokzsákkal, persze, csak képletesen beszélve.
— Milyen soká késik Roderick? — szólalt meg. A név úgy hatott rám, mintha fejbe vágtak volna.
Nekem elhihetik, hogy aki egyszer összekerült Sir Glossop Roderickel, annak csak egy Roderick van a világon, — és az az egy is sok.
— Roderick? — hápogtam.
— A sógorom, Sir Glossop Roderick, ma este érkezik Cambridge-be, — magyarázta a professzor, — Holnap előadást tart a Szent Lukács kollégiumban és ma este nálunk vacsorázik és itt is alszik.
Nekem se kellett több. Úgy éreztem magam, mint a “Véres Nyom” főhőse, amikor felfedezi, hogy a Rejtélyes Kilencek csapdájába került. Ekkor kinyílt az ajtó.
— Sir Glossop Roderick! — jelentette a szobalány és a vén vaddisznó máris berobogott.
Sir Rodericket az tette különösen ellenszenvessé a jobbérzésű emberek szemében, hogy olyan ijesztően nagy, boltozatos feje volt, mint a Szent Péter székesegyház kupolája és a bozontos szemöldökére is ráfért volna egy kis nyírás. Kellemetlen érzés, amint ez a kopasz vén madárijesztő az ember felé tart, amikor még nincs biztosítva a visszavonulás útja.
Amint belépett a szobába, nekidűltem a pohárszéknek és Istennek ajánlottam lelkemet. Igazán nem kellett egy cigányasszonyhoz mennem és azzal olvastatni ki a tenyeremből, hogy veszély fenyeget egy “feketehajú” férfi személyében.
Először nem vett észre. Kezet fogott a professzorral és a feleségével, megcsókolta Heloise-t és bólintott a vénasszonyok felé.
— Attól félek, kissé megkéstem. — mondta. — Valami kis motorhibánk volt az úton. A sofőröm szerint bedugaszolódott a gázo…
Ekkor megpillantott, amint a háttérbe settenkedtem és vészesen felhorkantott, mintha fájdalmat okozna a látásom.
— Bemutatom… — mondta a professzor felém mutatva,
— Fölösleges! Már van szerencsém ismerni Wooster urat!
— …Sipperley kisasszony unokaöccsét, Sipperley Olivér urat. — folytatta a professzor, mintha mit sem hallott volna. — Emlékszel, Sipperley kisasszonyra?
— Micsoda szamárság ez? — csaholta Sir Roderick vészjósló hangon. Valószínűleg így beszélt az ápolóival és szívből sajnáltam szegény betegeket, akik aztán az ilyen ápolók keze közé kerültek. — Ez a fiatal nyomorult Wooster Bertram! Mit jelent ez a sok össze-vissza locsogás Sípperleyekről, meg Olivérekről?
A professzor természetes csodálkozással bámult rám. A többiek is némán rámmeredtek. Végül sikerült kinyögnöm:
— Hát, őszintén szólva…
A professzor szemmellátható erőfeszítéseket tett, hogy megbirkózzék az érthetetlen problémával. Csak úgy duruzsolt belé a feje.
— De hiszen azt mondta, hogy Sipperley Olivér? — nyögdécselte.
— Idefigyeljen! — bömbölte Sir Roderick. — Úgy értsem ezt, hogy hamis név alatt becsempészte magát ide és a család egyik régi barátja unokaöccsének adta ki magát?
Tagadhatatlanul pontos meghatározás volt.
— Hát… ízé… igen, — böktem ki.
Sir Roderick megsemmisítő pillantást vetett rám, amely valahol az elülső inggombom táján hatolt belém és hosszas körutazás után a hátsó inggombomnál hagyott el.
— Őrült! Esküszöm, őrült! Már az első pillanatban sejtettem, hogy nem épelméjű, amikor megismerkedtem vele.
— Mit mond? — kérdezte Jane néni.
— Roderick azt állítja, hogy ez a fiatalember bolond! — kiabálta a professzor a néni fülébe.
— Aha! — bólintott a néni. — Én is erre gondoltam. Az esőcsatornán szokott lemászni.
— Mit szokott?
— Sokszor láttam, amint lemászott az esőcsatornán.
Sir Roderick hevesen megrázkódott.
— Az ilyen embernek már régóta zárt intézetben volna a helye. Mégis csak tűrhetetlen, hogy egy ilyen eszelős szabadon garázdálkodjon a nagyvilágban. A következő stádiumban könnyen kitörhet rajta a gyilkolási téboly.
Éreztem, hogy még az öreg Sippy elárulása árán is tisztáznom kell magam a szörnyű vád alól.
— Hadd magyarázzam meg a dolgot, — szólaltam meg. — Sippy kért meg, hogy jöjjek ide helyette.
— Hogy érti ezt?
— Ő nem jöhetett, mert bedutyizták, amiért hasba ütött egy rendőrt a Nagy-Regatta-Éjszakáján.
Nehezen tudtam megértetni a dolgot, és amikor végre megértették, akkor se lettek barátságosabbak hozzám. Fagyos csöndben hallgatták az előadást és amikor a szobalány jelentette, hogy tálalva van, éreztem, hogy rám nem számítanak a vacsoránál és így gyorsan elpárologtam. Pedig el tudtam volna babrálni néhány falattal, de a légkör nem volt hozzá megfelelő.
— Tóbiás! — kiáltottam berobbanva szobámba. Meneküljön, aki tud! Süllyedünk!
— Hogy-hogy, uram?
— A pokol alapjai megrendültek és vége a játszmának! Idefigyeljen!
Figyelmesen végighallgatott.
— Sajnos, erre az eshetőségre mindig számítani kellett, uram. Nem marad más hátra, mint megtenni az egyetlen elképzelhető lépést, uram.
— Éspedig?
— Felkeresni Sipperley kisasszonyt, uram.
— Mi a fenének?
— Sokkal jobbnak tartom, uram, ha Sipperley kisasszony öntől tudja meg a történteket és nem Pringle professzor leveléből. Természetesen csak akkor, ha továbbra is segítségére óhajt lenni Sipperley úrnak.
— Igaz, Sippyt nem hagyhatom cserben. Ha azt hiszi, hogy ezzel segítek rajta…
— Mindenesetre megpróbálhatjuk, uram. Az az érzésem, hogy Sipperley kisasszony enyhén fogja megítélni Sipperley úr apró kisiklását.
— Miből gondolja ezt?
— Csak úgy sejtem, uram.
— Ez is valami. Nos, ha maga úgy gondolja, hogy ez a helyes lépés, ám legyen! Hogy juthatunk oda?
— A távolság mintegy százötven mérföld, uram. Legokosabb volna, ha kocsit bérelne.
— Már tegye is meg!
Az a kilátás, hogy százötven mérföld távolságra kerülök Pringle kisasszonytól, nem beszélve Jane néniről és Sir Glossop Roderickről, már önmagában is olyan csábító volt, hogy egyetlen másodpercig sem haboztam.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
A Paddock három madárfüttynyire feküdt Beckley-on-the Moortól, ahová másnap reggel, — miután végre egy remegésmentes reggelit bevágtam a fogadóban, — gyalog elindultam. Ha az ember olyan megpróbáltatásokon esett át, mint én az elmúlt két hét alatt, valahogy megedződik a szervezete. Végeredményben is, akármilyen nőnek bizonyul Sipperley kisasszony, félig sem lehet olyan rossz, mint Sir Glossop Roderick és ez a meggondolás már eleve megnyugtatott.
A Paddock csinos közepes nagyságú ház volt, szemrevaló kertecskével és gondosan ápolt kavicsos út kanyargott felé a szépen nyesett bokrok között, amelyek olyan ragyogóan zöldek voltak, mintha minden reggel porszívóval tisztították volna őket. Olyan ház volt, amelyre csak rá kellett nézni és az ember ezt mondta: “Valakinek a nénikéje lakik itt!” Amint felfelé baktattam az úton, nem messze egy idősebb hölgyet pillantottam meg a kertben, aki egy kis kapával turkapiszkált az egyik virágágyban. Ha ez volt az a nő, akit keresek, akkor mindjárt minden kiderül. Mindenesetre megálltam, megköszörültem a torkom, aztán szívélyes hangon megszólaltam:
— Sipperley kisasszony?
Háttal állt felém és a megszólításra akkorát szökkent a levegőbe, mint egy mezítlábas táncosnő, aki Salome-táncának kellős közepén egy rajzszögbe lép. Amikor szerencsésen földet ért, összehúzott szemmel nézett rám. Nagy, erős asszony volt, kissé vörös arccal.
— Remélem, nem ijesztettem meg? — mentegetőztem.
— Kicsoda maga?
— Woosternek hívnak. Olivér unokaöccse jóbarátja vagyok.
Erre kissé megnyugodott.
— Ó, — mondta mély hangon. — Amikor meghallottam a hangját, azt hittem, hogy más valaki zavar.
— Csak én voltam. Azért jöttem ide, hogy elmondjam, mi történt Olivérrel.
— Mi van vele?
Haboztam. Most, hogy közeledett a helyzet fordulópontja, kissé elszállt a reggeli bátorságom. Úgy határoztam, hogy egyszerre kipakolok a dologgal.
— Hát, figyelmeztetem, hogy kissé súlyos eset.
— Csak nem beteg Olivér? Vagy nem érte valami baleset?
Őszinte aggodalommal beszélt, úgy hogy rögtön kiéreztem a hangjából, hogy érzőszívü emberrel állok szemben. Éppen ezért egyszerre kitálaltam a dolgot.
— Ó, nem beteg, ami pedig a balesetet illeti, az a kérdés, hogy mit tekint ön balesetnek. A dutyiban van.
— Hol?
— Börtönben.
— Börtönben?!
— Még hozzá az én hibámból. A Nagy-Regatta-Éjszakáján együtt sétáltunk és azt a tanácsot adtam neki, hogy szedje le egy rendőr sisakját.
— Nem értem!
— Mindjárt megmagyarázom. Tudja, szegény nagyon levert volt és — helyesen, vagy helytelenül, — az jutott az eszembe, hogy ha átmegy az utca másik oldalára és leszedi az ott ácsorgó rendőr sisakját, attól menten jobb kedve kerekedik. Sippy is jó ötletnek tartotta a sisakdolgot s azonnal átment, hogy elhozza. Erre a rendőr lármát csapott, mire Sippy behúzott egyet…
— Behúzott egyet?
— Igen. Beakasztott egyet… vagyis hasba vágta.
— Azt akarja mondani, hogy Olivér hasba ütött egy rendőrt?
— Igen, pontosan hasba. Másnap reggel aztán a bíró harminc napi elzárásra ítélte az óvadékletevés kizárásával.
Közben aggódva figyeltem az arcát, hogy mit fog szólni a dologhoz, de a hatás a legvérmesebb reményeimet is felülmúlta. Sipperley kisasszony arca, hirtelen, mintha kettényílott volna. Egy darabig csupa száj volt, aztán imbolyogni kezdett és csak úgy rázta a nevetés, miközben eszelősen hadonászott maga körül a kapájával.
Még szerencsének tartottam, hogy Sir Glossop Roderick nem tartózkodik a helyszínen, mert ahogy őt ismerem, menten ágyba gyömöszölte volna Sipperley kisasszonyt és a paplan szélére ülve várta volna, amíg hozzák a kényszerzubbonyt.
— Remélem, nem haragszik?
— Hogy haragszom-e? — felelte boldog kuncogással. — Életemben nem hallottam ilyen remek dolgot.
Nagy kő esett le a szívemről. Titokban reméltem, hogy a hír nem fogja túlságosan felháborítani, de erre a bombasikerre én sem voltam elkészülve.
— Büszke vagyok Olivérre! — jelentette ki Sipperley kisasszony.
— Hát ennek örülök.
— Ha minden angol fiatalember hasbaütné a rendőröket, Anglia sokkal különb ország volna.
Egy mukkot sem értettem a dologból, de látva, hogy minden rendben van, szívélyesen elbúcsúztam tőle és boldogan eltalpaltam.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
— Minden rendben van, Tóbiás, — újságoltam, mihelyt visszatértem a fogadóba. — Csak azt nem értem, hogy miért?
— Hogy folyt le a találkozás Sipperley kisasszonnyal, ha szabad érdeklődnöm, uram.
— Kertelés nélkül megmondtam neki, hogy Sippy hűvösön ül, mert megtámadott egy rendőrt. Erre harsány kacajra fakadt és a kapájával kedélyesen hadonászott, végül pedig kijelentette, hogy büszke Sippyre.
— Azt hiszem, én meg tudnám magyarázni Sipperley kisasszony kissé érthetetlen viselkedését, uram. Úgy értesültem, hogy Sipperley kisasszonynak az elmúlt két hét alatt sok kellemetlensége volt a helybeli rendőrséggel. Kétség kívül ezért viseltetik némi előítélettel az egész rendőrség iránt.
— Tényleg? Mivel zaklatták?
— A helybeli rendőr kissé túlbuzgó volt kötelessége teljesítésében, uram. A legutóbbi tíz nap alatt nem kevesebb, mint három ízben küldött idézést Sipperley kisasszonynak. Először azért, mert gépkocsijával túllépte a megengedett hajtási sebességet, másodszor azért, mert szájkosár és póráz nélkül sétált a kutyájával, harmadszor pedig mert nem verette le a kormot a kéményében. Sipperley kisasszony kissé zsarnoki természetű hölgy, ha szabad ezt a kifejezést használnom és hozzá volt szokva, hogy a felsorolt kihágásokat a múltban büntetlenül elkövethette. Éppen ezért a rendőrség túlbuzgósága kedvezőtlenül befolyásolta véleményét az egész rendőri intézmény iránt, következésképpen Sipperley úr hatóság ellen elkövetett erőszakát szívesen és elnézéssel üdvözölte. 
Kezdtem pedzeni a dolgot.
— Micsoda elképesztő szerencsénk van, Tóbiás! 
— Igen, uram.
— Kitől hallotta ezt?
— Magától a helybeli rendőrtől, uram, aki az unokaöcsém.
Tátott szájjal bámultam rá. Egyszeriben mindent megértettem.
— Szent Egek! Csak nem vesztegette meg, Tóbiás?
— Hova gondol, uram. Mindössze egy kis ajándékot adtam neki, mert múlt héten volt a születésnapja. Mindig nagyon kedveltem Egbertet, uram.
— Mennyi volt az az ajándék?
— Öt font, uram.
A zsebembe nyúltam.
— Fogja, itt van egy tízes. Megszolgálta.
— Nagyon szépen köszönöm, uram,
— Tóbiás, a maga útjai rejtélyesek, de minden csoda rejtélyes módon történik. Nem zavarja, ha egy kicsit énekelek?
— Egyáltalán nem, uram, — felelte Tóbiás.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 


7. FEJEZET.

Nyüzsgés Bingó körül.

Leitattam a kézirat utolsó oldalát és kimerülten hátradőltem. Jól beleizzadtam, de megérte. Nagyon rendes cikk volt. Még egyszer átolvastam az egészet és éppen azon töprengtem, hogy nem kellene-e még egy mondatot beszúrni az utolsó bekezdésbe, amikor Tóbiás lépett be hozzám,
— Traversné Őnagysága keresi telefonon, uram.
— Igen? — kérdeztem szórakozottan, mert másutt járt az eszem.
— Tiszteletét küldi és az iránt érdeklődik, hogy mikorra lesz kész az ígért cikk.
— Mondja, Tóbiás, kitérhetek egy női hetilapban a rövid és hosszú férfi alsónadrágok kérdésére?
— Semmi esetre sem, uram.
— Hát akkor mondja meg neki, hogy kész a cikk.
— Igen, uram.
— Jöjjön vissza, ha beszélt vele. Szeretném, ha maga is átolvasná és megadná rá az “imprimaturt”.
Dália néném, a “Lady Otthona” című női folyóirat szerkesztője és tulajdonosa, múltkor sarokba szorított és megígértette velem, hogy írok neki egy irányadó szakcikket a “Férjek és fivérek” rovatba “Mit visel a jólöltözött férfi” címen. Szívesen támogatom a nagynéniket, ha megérdemlik és Dália néném földreszállott angyal Agatha nénémhez képest, így hát könnyelműen megígértem a cikket. Pedig szavamra mondom, ha csak halvány sejtelmem lett volna, hogy milyen kemény fába vágom a fejszémet, minden unokaöccsi ragaszkodásom mellett is kosarat adtam volna neki. Fárasztó munka volt, amely szellemileg teljesen kimerített. Ma már nem csodálom, hogy a legtöbb író korán megkopaszodik és olyan az arcuk, mint a kifacsart citrom.
— Tóbiás, — mondtam, amikor visszajött. — Nem ismeri véletlenül a “Lady Otthona” című női hetilapot?
— Nem, uram. Eddig legalább is nem került a kezembe.
— Hát akkor ne sajnáljon rá hat pencet és vegye meg a jövő heti számot, mert abban jelenik meg a cikkem. Wooster Bertram, a “Jól öltözött férfi ruhatáráról”, meg minden.
— Valóban, uram?
— Valóban, Tóbiás. Azt hiszem, nagyon szépen kitettem magamért. Lesz benne egy bekezdés a kurta harisnyákról, ami biztosan tetszeni fog magának. Egyébként itt van, olvassa el.
Tóbiás átvette a kéziratot és figyelmesen belemerült. A közepe táján helyeslő mosoly jelent meg ajkán.
— A harisnya rész különösen találó, uram.
— Ugye mondtam, hogy tetszeni fog.
— Mindenben osztom a felfogását, uram. Élesen figyeltem, amint tovább olvasott, mert most jött a kritikus rész. Nem is csalódtam várakozásomban, mert hirtelen ajkára fagyott a mosoly. Bátorságot gyűjtöttem, mert éreztem, hogy kellemetlen jelenet következik.
— Az estélyi ruhákhoz viselhető puhamellű ingeket olvassa? — kérdeztem hanyagul.
— Igen, uram, — felelte hidegen Tóbiás, mintha a legszentebb érzelmeiben bántottam volna meg. — Már megbocsásson, uram, de ebben semmi esetre sem…
— Talán nem tetszik magának?
— Nem, uram. Egyáltalán nem. Estélyi ruhához nem lehet puhainget viselni, uram. Legalább is, úriember nem visel.
— Tóbiás, — mondtam, keményen a szemébe nézve, — jegyezze meg, hogy igenis lehet viselni. És ha már itt tartunk, azt is elárulhatom, hogy rendeltem egy tucat puha selyeminget Peabody és Simmsnél és hiába néz rám így, mert ebben olyan kemény leszek, mint a gyémánt.
— Mégis, szabadjon megjegyeznem…
— Nem szabad, Tóbiás! — vágtam közbe. — Kár vitatkozni. Tudja jól, hogy mennyire tiszteletben tartom az ítéletét harisnyák és nyakkendők kérdésében, sőt, tovább megyek, kamásnikban is, de amikor esti ruhákhoz viselhető ingekről van szó, cserbenhagyja a józan ítélőképessége. Nincs magában elég képzelet. Tele van idejét múlt előítéletekkel. Csökönyösen maradi gondolkozású, ez a helyes kifejezés. Talán érdekelni fogja, hogy amikor Le Touquetben jártam, a walesi herceg is puhamellű inget viselt szmokingjához a Kaszinóban.
— Őfensége megengedhet magának bizonyos szabadosságokat, uram, amelyek az ön esetében…
— Hagyjuk ezt, Tóbiás, kár a gőzért, — feleltem ellentmondást nem tűrő hangon. — Ha mi Woosterek kijelentjük, hogy kemények leszünk mint a gyémánt, akkor tényleg gyémántkemények leszünk, ha érti, hogy mire gondolok.
— Kérem, uram.
Láttam rajta, hogy szíven találta a dolog és az egész jelenet nagyon kínos volt. Hanem kínos ide, kínos oda, egyszer ezen is túl kellett esni. Elvégre vagy rabszolga az ember, vagy nem? Erre ment ki a dolog. Miután leszögeztem az álláspontomat, más tárgyra tértem át.
— Hát ezzel végeztünk volna, — mondtam könnyed hangon. — Most pedig beszéljünk másról. Hogyan áll házvezetőnők dolgában, Tóbiás?
— Házvezetőnők dolgában? Nem értem, uram?
— Ugyan, Tóbiás, ne tegyen úgy, mintha nem tudná, mi fán terem a házvezetőnő!
— Önnek van szüksége házvezetőnőre, uram?
— Nem nekem, hanem Little úrnak. Pár nappal ezelőtt találkoztunk a klubban és akkor mesélte, hogy a felesége bőséges jutalmat adna, ha szerezne neki egy olyan házvezetőnőt, aki tud vigyázni a porcelán holmikra.
— Tényleg, uram?
— Tényleg. Az, aki most van náluk, úgy bánik a vázákkal, tányérokkal és a többi törékeny holmikkal, mint valami tájfun, vagy számum, vagy tornádó. Szóval, ha ismer valakit…
— Ismerek szép számmal házvezetőnőket, uram. Némelyeket közelebbről, másokat csak felületesen.
— Annál jobb. Hát csak keressen egy megfelelőt. Most pedig kérem a kalapom, a botom és a többit. Magam akarom átadni a cikket.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
A “Lady Otthoná”-nak szerkesztősége a Covent Park közelében volt. Éppen be akartam nyitni a szerkesztői szentélybe, amikor Littlené lépett ki az ajtón. Melegen üdvözölt, mint a család meghitt, régi barátját, annak ellenére, hogy már jó ideje nem jártam náluk.
— Hát maga mit keres itt, Bertie? — kérdezte szemmel láthatólag meglepve. — Azt hittem, sosem fordul meg a Leicester úttól keletre.
— Egy cikket hoztam Dália nénémnek. Addig nem hagyott békén, amíg nem csináltam meg. A “Lady Otthoná”-ban fog megjelenni.
— Nahát, micsoda véletlen! Én is éppen most ígértem meg neki, hogy egy cikket írok a lapjába.
— Ne tegye! — próbáltam lebeszélni. — Fogalma sincs róla, hogy milyen szörnyű munka a cikkírás… Ó, bocsásson meg, egészen elfelejtettem, hogy magának ez gyerekjáték.
Ostobaság volt tőlem, hogy le akartam beszélni. Ha még emlékeznek rá, a fiatal Little Bingó, Banks M. Rosie-t, az ismert írónőt vette feleségül, aki legalább ötven közszeretetnek örvendő szerelmi ponyvát írt már össze. Nála annyi egy cikk megírása, mint bolhának az ugrás.
— Tényleg, nem lesz vele sok bajom. A nénje remek témát adott.
— Annál jobb. Hanem, most jut eszembe, szóltam Tóbiásnak, hogy szerezzen magánk egy jó házvezetőnőt. Nyugodtan rábízhatja a dolgot, mert saját bevallása szerint kiterjedt ismeretségi köre van a londoni házvezetőnők közt.
— Nagyon köszönöm a szívességét. Hanem, mit csinál holnap este?
— Semmi különöset.
— Hát akkor vacsorázzon nálunk. Ott lesz a nagynénje is, mármint Dália néni és remélem, hogy elhozza a férjét is. Már régóta szerettem volna megismerkedni vele. Ugye eljön?
— Köszönöm, örömmel.
Ezt nemcsak mondtam, hanem gondoltam is. Lehet, hogy a Little háztartás rosszul áll házvezetőnő dolgában, de a szakácsukban nincs hiba. Bingó neje a múlt évben valahol szert tett egy rendkívül tehetséges francia szakácsra. Pompás fickó volt, valóságos második Brillat-Savarint, aki olyan salátákat és be-csináltakat készített, hogy az ember mind a tíz ujját megnyalta utánuk. Az öreg Bingó legalább tíz kilót hízott, mióta Anatole főztjét ette.
— Szóval, nyolc órakor. Viszontlátásra!
— Köszönöm, ott leszek. Viszontlátásra! 
Ezzel elváltunk, én meg benyitottam a szerkesztőségbe. Dália néném hatalmas kézirat és kefelevonat csomók közt trónolt az íróasztalánál.
Nem rajongok túlságosan a rokonaimért, de Dália néném kivételt képez. Nagyon jó pajtások voltunk mindig. Akkor ment feleségül Thomas bácsihoz, — aki köztünk legyen szólva, fecsegő, vén szamár, — amikor Kék Palack megnyerte a Cambridge-díjat. Ott voltam az esküvőjükön és amint végigmentek a padsorok közti folyosón, ezt mondtam magamban: “Ez a nő túl jó, ennek a jómadárnak!” Dália néni terjedelmes, csupa derű asszony, amilyent tucatjával látunk vidéki körvadászatokon. Vidéken élt és idejének javarészét lóháton töltötte el. Csak akkor jött Londonba, amikor hozzáment Thomas bácsihoz és azóta minden felgyülemlett energiáját a lapjára pazarolta.
Beléptemre előbújt a kéziratok mögül és jókedvűen üdvözölt.
— Halló, Bertie! Tényleg befejezted a cikket?
— Az utolsó pontig.
— Jó kisfiú vagy. Fogadni mernék, hogy pocsék és papírkosárban fogja végezni.
— Tévedsz, Dália néni. Éppen ellenkezőleg csoda rendes dolog és az olvasóid falni fogják. Nagyban-egészben Tóbiásnak is tetszett, ami sokat jelent. A puha frakkingekről szóló részt kissé nehezményezte, de nekem elhiheted Dália néni, hogy ez a legnagyobb divatújdonság és télire mindenki ezt fogja viselni a társaságban.
— A te Tóbiásod mihaszna fráter, — mondta a néni, bedobva egy kosárba a cikket, majd néhány szanaszét heverő papírszeletet feltűzött egy nyársféle alkotmányra, — és ezt meg is mondhatod neki. Az én szememben megbukott.
— Csak nem? Lehet, hogy ingügyekben kissé maradi felfogású…
— Nem erről van szó. Egy héttel ezelőtt megkértem, hogy szerezzen nekem egy jó szakácsot és még mindig nem talált.
— Szent Atyám! Hát micsoda Tóbiás? Cselédszerző? Littlené szeretné, ha egy házvezetőnőt szerezne neki. Éppen most beszéltem vele. Mesélte, hogy őt is befogtad cikkírásra.
— Igen, hála Istennek sikerült. Biztosra veszem, hogy ezzel kissé feltornáztatom a példányszámot. Jómagam ki nem állhatom a könyveit, de az asszonyok rajonganak érte. Sokat jelent majd a neve az első oldalon. Erre pedig nagy szükség van.
— Mi az, rosszul megy a lap?
— Nem éppen rosszul, de idő kell hozzá, amíg a közönség megkedveli és addig költséges mulatság.
— Gondolom.
— Világos pillanataiban Tom is belátja ezt, — folytatta Dália néni, tovább tűzdelve a papírdarabokat. — Most azonban borúsan látja az egészet, szegény öreg haspók. Mindezt pedig annak a kontárnak köszönhetem, aki szakácsnak meri kiadni magát. Még egy pár az úgynevezett ebédjeiből, és Tom nem lesz hajlandó kifizetni a nyomdaszámlám.
— Csak nem? Tényleg olyan rosszul főz?
— Förtelmesen. És ennek én iszom meg a levét. Tegnap este valami panírozott cipőtalp-félét tálalt elénk, amely szerinte “Ris de veau á la financiére” volt. Tom éjfélig kárpált a fülembe, hogy csak kidobja a drága pénzt és semmit sem kap érte.
Megértettem a néni bánatát és fájt a szívem érte. Thomas bácsi rengeteg pénzt harácsolt össze valahol a Keleten, de amíg idáig eljutott, alaposan tönkretette a gyomrát. Mint minden gyomorbajos ember, szörnyen nehezen kezelhető. Sokszor együtt ebédeltem vele és így tapasztalatból tudom, hogy a halnál még jókedvű szokott lenni, de a sajtnál már úgy néz ki, mint egy rakás szerencsétlenség.
Hogy is hívják azt a világfájdalmas fickót, akiről az egyetemen hallottam. Ship… Shop… megvan Schopenhauer! Az csak elég kesernyés fickó. Mégis Schopenhauer elmehetne Chaplinnek Thomas bácsihoz képest, ha az öregre rájött a gyomorsav-túltengés. És ami Dália néném szempontjából a legkellemetlenebb, ilyenkor mindig azt hitte, hogy a tönk szélén áll és mindenáron takarékoskodni akart.
— Hát ez öreg hiba. Csak az vigasztaló, hogy holnap este remek vacsorában lesz része Little Bingóéknál.
— Biztos vagy benne, Bertie? — kérdezte Dália néni komolyan. — Akárhova nem merem elvinni, hogy még többet nyavalyogjon.
— Csodás szakácsuk van. Egyszerűen bámulatos. Ha az elmúlt két hónap alatt nem vesztette el a formáját, akkor Thomas bácsi sosem felejti el a holnapi vacsorát.
— Annál rosszabb lesz nekem, ha aztán vissza kell térnie a mi pecsenye-szenesítőnk főztjéhez, — jegyezte meg Dália néni komoran.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Bingóék meghitt családi fészke St. John's Wood-ban volt. Csinos emeletes épület, szép kertecskével, amint ez arrafelé divatos. Másnap este én érkeztem utolsónak a vacsoravendégek közül. Amikor beléptem a szalonba, Dália néném Rosie-val csevegett a sarokban, míg Thomas bácsi Bingó mellett állt a kandalló előtt és gyanakodó arccal egy pohár koktélt szopogatott. Általában olyan pofákat vágott, mintha a Borgiákhoz volna hivatalos vacsorára. A képére volt írva, hogy ha ez a koktél nincs is megmérgezve, azért még nem oszlott el minden gyanúja és mindenesetre résen lesz.
Annyi biztos, hogy nem sok jókedvet néztem ki Thomas bácsiból, így nem is törődtem vele. Annál jobban meglepett Bingó feltűnő komorsága. Bingónak sok rossz oldala van, de azt az egyet senki sem mondhatja róla, hogy rosszkedvű házigazda. Sokszor ebédeltünk együtt a régi szép napokban, amikor még agglegény volt és rendszerint már a levesnél kenyér-galacsinokkal hajigálózott. Most pedig Thomas bácsi méltó partnerének bizonyult. Olyan komor, gondterhelt volt, mint egy Borgia, akinek az ebédre hívó gongszóra hirtelen eszébe villant, hogy elfelejtett ciánkálit tenni az erőlevesbe és így az első fogás kidobott pénz lesz.
A dolog határozottan rejtélyes volt és attól sem lettem okosabb, amikor Bingó koktél-töltés közben hozzámfordult.
— Bertie, — suttogta lázasan, — beszélnem kell veled. Élet-halál kérdésről van szó. Holnap reggel meglátogatlak.
Ennyi volt az egész. Rövidesen jelentették, hogy kész a vacsora és betódultunk az ebédlőbe. Mihelyt megkóstoltam az első fogást, szavamra mondom, Bingó rejtélyes komorsága teljesen kiment a fejemből, olyan mennyei gyönyörben volt részem. Anatole a vendégek tiszteletére felülmúlta önmagát.
Nem tartozom azok közé, akik ilyen fontos dolgokban könnyelműen nyilatkoznak. Minden szavamat alaposan megfontolom, mert tudom, hogy étel dolgában nem lehet tréfálni. Éppen ezért ismételten kijelentem, hogy Anatole felülmúlta önmagát, ami nagy szó. Életemben nem ettem ilyen remek vacsorát. Thomas bácsi úgy kivirult, mint egy meglocsolt cserép virág. Amikor asztalhoz ültünk, még epés megjegyzéseket tett a kormányra, amelyeket bizonyára nem szívesen hallgattak volna. Amikor kikanalazta a con-sommé paté d'Italiet, kijelentette, hogy mit is várhatna tőlük az ember? A paupiettes de sole á la princesse után becsületesen beismerte, hogy a rossz időjárásért mindenesetre nem lehet felelős a kormány. Amikor pedig másodszor vett a Caneton Ayleshury á la brocheból, szívvel-lélekkel támogatta a kormány politikáját és áldását adta a miniszterelnökre.
Bingó viszont egész idő alatt úgy nézett ki, mint egy bánatos fülesbagoly. Hát ez fura!
Hazamenet is ezen töprengtem és szívből reméltem, hogy szokott hebehurgyaságával nem fog túl korán megrohanni a bánatával, mert a kinézéséből megítélve képes lesz fél hétkor rámtámadni.
Tóbiás szokása szerint még ébren várt.
— Jól vacsorázott, uram?
— Csodásan, Tóbiás.
— Örömmel hallom, uram. Travers George úr telefonált, röviddel az elindulása után, uram. Nagyon szeretné, ha elkísérné Harrogate-ba, uram. Holnap reggel utazik.
George bácsi mulatós vén szivar, aki szeret kirúgni a hámból és így minden évben el kell mennie néhány hétre Harrogate-ba, vagy Buxtonba, hogy kissé kiöblítse magából a töméntelen szeszt. Nem szeret egyedül menni és mindig megpróbálja, hogy engem is magával cipeljen.
— Nem lehet, — feleltem határozottan. George bácsi Londonban is elég kínos látvány és eszem ágában sem volt, hogy a gyógykúrájánál segédkezzek.
— Pedig nagyon ragaszkodott a dologhoz, uram.
— Sajnálom, Tóbiás. Mindig szívesen állok George bácsi rendelkezésére, de most szó sem lehet róla. Nem és nem! Hát még mit nem?
— Kérem, uram, — felelte engedékeny hangon Tóbiás.
Szavamra mondom, öröm volt hallgatni, ahogy ezt mondta. Úgy látszik, tanulékonnyá tette a tegnapi lecke. Ez is mutatta, hogy igazam volt, amikor az ingügyben, sarkamra álltam.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Amikor Bingó másnap reggel berontott, már túl voltam az első csésze teán és így készen vártam. Tóbiás a színem elé bocsátotta és Bingó leült az ágyam szélére.
— Jó reggelt, Bertie, — üdvözölt Bingó.
— Jó reggelt, öreg szivar, — feleltem szívélyesen.
— Ne menjen ki, Tóbiás, — mondta Bingó síri hangon. — Várjon.
— Kérem, uram.
Bingó cigarettára gyújtott és összeráncolt homlokkal bámult a tapétára.
— Igen… várjon. Szükségem van magára.
— Kérem, uram.
— Bertie, — fordult most hozzám Bingó, — szörnyű helyzetbe kerültem. Valamit tennünk kell, még hozzá gyorsan, különben vége a társadalmi tekintélyemnek, füstté válik az önérzetem, sárba tapossák a nevem és soha többé nem merek megjelenni a West End környékén.
— Szent Atyám! — kiáltottam mélyen megindulva.
— Pedig ez a helyzet, — mondta Bingó károgásnak beillő kacajjal. — Dióhéjban ez forog kockán. Az egészet az átkozott nagynénédnek köszönhetem.
— Melyik átkozott nagynénémnek? Határozd meg közelebbről. Hiszen tudod, hogy elég szép számmal vannak.
— Traversné, akinek az a vacak szennylapja van.
— Hogy mondhatsz ilyet! — tiltakoztam. — Ő az egyetlen rendes nagynéném. Tóbiás, nyilatkozzon maga is!
— Én is ezen a véleményen vagyok, uram. Traversné Őnagysága igen kiváló hölgy, akiről csak a legjobbakat mondhatom.
— Hát szokjon le róla, — förmedt rá Bingó. — Ez a nő a társadalom rákfenéje, a családi tűzhelyek felforgatója, valóságos dögvész. Tudod, hogy mit csinált velem? Rávette Rosie-t, hogy írjon egy cikket abba a szemét lapjába.
— Tudok róla.
— De azt nem tudod, hogy miről akar írni?
— Azt nem tudom. Csak annyit árult el, hogy remek ötletet kapott Dália nénitől.
— A fene egye meg a vén boszorkányát! Rólam fog írni!
— Rólad? — kérdeztem tamáskodva.
— Igen rólam! RÓLAM! Tudod ml lesz a cikk címe? HOGY ŐRZÖM MEG A FÉRJ-BÉBIM SZERELMÉT?
— Hogy mondtad?
— Férj-bébi!
— Mi az a “férj-bébi”?
— Nyilván én, — mondta keserűen Bingó. — Még sok más mindenfélének elnevezett a cikkében, de tiltja a belémnevelt szeméremérzék, hogy felsoroljam őket. Nem, ne is kényszeríts! Akármilyen régi barátom vagy, még neked sem mondhatom el őket. Az egész vacak firkálmány lábbal tiprása a családi élet szentségének. Leleplezi benne a házasélet bizalmas titkait. Persze, az ilyesmin aztán csámcsog a közönség. Rosie megírja, hogy mit csinál, amikor haragosan jövök haza, hogyan békít ki, hogy mit csinálok fürdés közben, meg minden. Szavamra mondom, Bertie, még most is elpirulok, ha eszembe jut, hogy miket akar írni a második fejezetben.
— Miket?
— Megtagadom a választ. Nekem azonban elhiheted, hogy amit tervez, az mindennek a teteje. Nálam senki sem szeretheti jobban Rosie-t, — drága, aranyos teremtés a mindennapi életben, — de abban a pillanatban, amikor a diktafon elé ül, elveszti a józan eszét, Bertie, ennek a cikknek nem szabad megjelennie!
— De…
— Mert ha megjelenik, akkor kiléphetek a klubjaimból, szakállt növeszthetek, és elmehetek remetének. Soha többé nem nézhetek az emberek szeme közé.
— Nem fested túlságosan sötéten a dolgot, öregúr? Tóbiás, a maga véleménye szerint, nem túlságosan sötéten látó Little úr?
— Hát ami azt illeti, uram, kissé…
— Amit eddig elmondtam, az még csak nem is sötét, — folytatta komolyan Bingó. — Ti nem hallottátok az egészet. Én igen, Rosie tegnap este vacsora előtt feltette a hengert a diktálógépre és végighallgattam az egészet. A pajtásaim halálra kínoznának. Borzalmas érzés volt hallgatni, amint az a pokolgép világgá károgta azokat a borzalmas mondatokat. Bertie, — folytatta rekedt suttogással, — tudom, hogy benned annyi képzelőerő van, mint egy varacskos disznóban, de még te is el tudod képzelni, hogy mit szólna hozzá Bowles Jimmy, vagy Rogers Tuppy, hogy csak kettőjüket említsem, ha nyomtatásban ilyesmiket olvasnának rólam: “Férjem néha félisten, néha csacska, vásott gyermek”.
 Megborzongtam.
— Csak nem mondta ezt? — kiáltottam hitetlenkedve.
— De bizony mondta. És ha ismételten kijelentem, hogy csak azokat a kifejezéseket idéztem, amiket képes vagyok mások jelenlétében kimondani, talán megérted, hogy milyen jövőnek nézek elébe.
Félrerúgtam a takarót. Bingó hosszú évek óta jópajtásom, és mi Woosterek sosem hagyjuk cserben a barátainkat.
— Tóbiás! Hallotta?
— Igen, uram.
— A helyzet komoly.
— Igen, uram.
— Nekünk is sorompóba kell állnunk.
— Igen, uram.
	Van valami előzetes elgondolása? 

Kész tervem van, uram.
— Micsoda?! Komolyan mondja?
— Igen, uram.
— Bingó! — mondtam ünnepélyesen. — Kisütött a nap. Tóbiásnak kész terve van.
— Tóbiás! — mondta Bingó reszkető hangon. — Ha kihúz ebből a csávából, kérhet amit akar, magának adom akár a fele királyságomat.
— Az ügy pontosan egybevág azzal a megbízással, amelyet ma reggel kaptam, uram.
— Miről van szó?
— Traversné Őnagysága ma korán reggel felhívott telefonon, mielőtt még a teáját behoztam volna, uram és sürgősen megkért, hogy igyekezzem rábeszélni Little úr szakácsát arra, hogy hagyja ott Little urat és lépjen az ő szolgálatába. Szavaiból úgy vettem ki, hogy Travers urat annyira elbűvölte Little úr szakácsának főznitudása, hogy a késő éjszakai órákig róla áradozott.
Bingó dühösen felordított.
— Micsoda! Nem elég, hogy az a vén satrafa fel akarja dúlni a családi boldogságom, ráadásul, még a szakácsomat is el akarja csalni.
— Pedig így van, uram.
— Azok után, hogy evett a kenyeremből és sómból?
— Attól félek, uram, hogy amikor szakácsokról, vagy szakácsnőkről van szó, a háziasszonyok igen fejletlen erkölcsi érzékről tesznek tanúságot.
— Várj egy kicsit, öregem, — szóltam közbe, látva, hogy Bingó nagyobbszabású erkölcsi szónoklatra készül. — Mennyiben vág egybe ez a megbízás Little úr esetével, Tóbiás?
— Kérem, uram, tüstént megmagyarázom. Tapasztalatból tudom, hogy nincs az az előkelő hölgy, aki megbocsátaná egy másik hölgynek, ha az elcsalta a szakácsát. Szilárd meggyőződésem, hogy amennyiben sikerül nyélbeütnöm a dolgot, amellyel Traversné Őnagysága megtisztelt, ez a két hölgy között fennálló baráti viszony azonnali megszakítását vonná maga után. Littlené Őnagysága kétségkívül annyira megneheztel majd Traversné Őnagyságára, hogy a történtek után semmi esetre sem lesz hajlandó cikket írni a lapjába. Éppen ezért nemcsak Travers urat tennénk boldoggá, hanem egy füst alatt megakadályoznánk a cikk megjelenését is, vagyis egy csapással két legyet ütnénk agyon, ha szabad ezt a kifejezést használnom, uram.
— Szabad, Tóbiás, — feleltem barátságosan. — Kijelenthetem, hogy véleményem szerint ez az egyik legsikerültebb elgondolása. Büszke lehet rá.
— Igen, de azért mégis… — bégetett közbe Bingó. — Ha elgondolom… az öreg Anatole… Millió között nem találok még egy ilyen szakácsot.
— Ó, te szamár, hiszen, ha ő nem volna, akkor a tervből sem lehetne semmi.
— Értem, értem… de azért mégis szörnyen fog hiányzani…
— Szent Egek! — kiáltottam felháborodva, — csak nem akarod velem elhitetni, hogy ilyen válságos percben is a bendődre gondolsz?
Bingó mélyen felsóhajtott.
— Ó, rendben van, — mondta hirtelen elhatározással. — Úgy látszik műtét nélkül nem lehet megúszni a dolgot. Hát csak rajta Tóbiás. Fessen előre! Holnap reggel benézek és meghallgatom az eredményt.
Ezzel lehajtott fővel elkullogott.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Másnap reggel illetlenül korán állított be. Olyan lehetetlen időben, hogy Tóbiás, nagyon helyesen, nem is engedte, hogy rámtörjön békés reggeli szendergésemben.
Amíg felébredtem és hajlandó voltam fogadni, szívélyesen elcsevegett Tóbiással a konyhában. Mihelyt lehörpintettem az első csésze áloműző teácskát, gondterhelt arccal besompolygott Bingó. Látszott rajta, hogy valami kellemetlen hírt kapott.
— Mindennek vége, Bertie — mondta leroskadva az ágyamra.
— Vége?
— Igen, mármint a szakács-szipkázás ügyének. Tóbiás éppen az imént mesélte, hogy beszélt tegnap este Anatole-lal, de az hallani sem akar a dologról.
— De hiszen biztosra veszem, hogy Dália nénémnek volt annyi esze és magasabb fizetést ajánlott fel neki, mint amennyit nálatok kap?
— E tekintetben Tóbiásnak korlátlan felhatalmazása volt. Nem is ezen múlt a dolog. Úgy látszik, szerelmes a szobalányba.
— Hiszen nincs is szobalányotok!
— Dehogy nincs. Már másfél hónapja szolgál nálunk.
— Én bizony nem láttam. Amikor nálatok vacsoráztam, egy férfi szolgált fel. Még feltűnt nekem, hogy úgy néz ki, mint egy kertészlegény.
— Az a sarki zöldséges volt, aki időnként kisegít nálunk. A szobalányunk szabadságon volt. Éppen tegnap érkezett vissza. Tíz perccel Tóbiás látogatása előtt állított be és Anatole a viszontlátás első hevében valóságos hűségrohamot kaphatott, mert a pénzverde minden kincséért sem volt hajlandó kötélnek állni. Megvesztegethetetlenebb jellemnek bizonyult, mint Robespierre.
— De idefigyelj öregem, hülyeségéket beszélsz. Kézenfekvő a megoldás. Csak azt csodálom, hogy egy olyan lángésznek, mint Tóbiás, elkerülte a figyelmét a dolog. Dália néni Anatole-lal együtt fogadja fel a szobalányt is. Akkor nem kell elválniuk.
— Természetesen, erre én is gondoltam.
— Lefogadom, hogy eszedbe sem jutott.
— Pedig eszembe jutott.
— No és mi hibát találtál benne?
— Keresztülvihetetlen. Ha a nagynénéd felveszi a szobalányunkat is, akkor el kell bocsátani a saját szobalányát.
— Hát aztán?
— Viszont, ha szélnek ereszti a szobalányát, akkor a sofőr is vele megy, mert szerelmes belé.
— A nagynénémbe?
— Ördögöt, a szobalányba! Viszont ez az egyetlen sofőr, akiben Thomas bácsikád megbízik.
Feladtam a dolgot. Sose hittem volna, hogy személyzeti körökben ennyire dúl a nemek harca. A két szerelmes pár úgy tűnt fel előttem, mint egy vígoperett szereplői.
— Hát ha így áll a helyzet, akkor tényleg holtpontra jutottunk. A cikk mégis megjelenik.
— Nem jelenik meg!
— Miért, Tóbiás új tervet főzött ki?
— Ő nem, de én igen, — jelentette ki Bingó diadalmasan és szeretetteljesen megveregette a térdem. — Idefülelj, Bertie. Tudod, hogy együtt jártunk iskolába. Igaz, vagy nem?
— Igen, de… — mondtam, rosszat sejtve.
— Emellett olyan ember vagy, aki sohasem hagyja cserben a barátait. Ez köztudomású dolog, vagy nem?
— Igen, de hallgass meg…
— Te fogod elintézni! Persze, hogy te! Mintha valaha is kételkedtem volna ebben! — mondta megvető kacajjal. — Te nem hagyod cserben régi iskolatársadat a szükség óráiban. Te aztán igazán nem! Wooster Bertie nem olyan legény! Nem és százszor is nem!
— Igazad van, de azért ne siessük el a dolgot. Először is miről van szó?
Bingó megnyugtatólag gyúrogatta a vállam.
— Pont neked való dolog lesz, Bertie, édes öregem. Olyasmi, amihez keresve sem találnék nálad különbet. Emellett tény, hogy nem először csinálod, tehát már gyakorlatod van a dologban. Ugyanaz lesz a dolgod, mint amikor elemelted a nagybátyád emlékiratait Easeby-ben. Ma reggel jutott eszembe a história és ez adta az ötletet. Minden…
— Állj! — kiáltottam rémülten. — Hallgass meg!
— Minden el van intézve, Bertie. Semmiért sem kell aggódnod. Semmiért a világon. Most már belátom, hogy mekkora tévedést követtem el, amikor Tóbiás ostoba, kerülgető módszerével akartam megoldani a dolgot. Sokkal többet ér az egyenes támadás, mindenféle ravaszkodás és köntörfalazásnál. És így…
— Igen, de hajlandó leszel…
— …elintéztem, hogy ma délután moziba megyek Rosie-val. A dolgozószoba ablakát nyitva hagyom. Neked nem lesz más dolgod, mint hogy szépen odasétálsz, bemászol az ablakon, elemeled a hengert, és máris mehetsz a dolgodra. Az egész roppant egyszerű…
— Igen, de ha szabad…
— Tudom, hogy mit akarsz kérdezni, — mondta Bingó, tiltakozólag felemelve kezét. — Azt, hogy hol találod meg a hengert? Ugye ez izgat? Pedig nagyon egyszerű. Minden tévedés kizárva. A henger az íróasztal baloldali felső fiókjában lesz. Nem, nem kell feltörnöd. A fiók nyitva marad, mert négyre jön Rosie gépírónője, hogy legépelje a cikket.
— Hát most idefigyelj, Bingó! — mondtam szóhoz jutva. — Végtelenül sajnállak, de kereken kijelentem, hogy még a te kedvedért sem leszek hajlandó betörést elkövetni.
— De hiszen csak azt kérem, amit már Easeby-ben is megtettél.
— Tévedsz. A két eset teljesen különböző. Először is, Easeby-ben vendég voltam, vagyis ott laktam. Emellett csak arról volt szó, hogy egy borítékot kellett elemelnem az asztalról. Szóval, nem kellett betömöm egy idegen házba. Nagyon sajnálom, de nem vagyok hajlandó betörni a nyavalyás házadba a világ minden kincséért sem.
Bingó fájdalmas csodálkozással meredt rám.
— Wooster Bertie beszélne így? — kérdezte szomorúan.
— Igen, ő.
— De Bertiekém, — mondta gyengéden, — hiszen te is elismerted, hogy együtt jártunk iskolába?
— Nem tehetek róla.
— A jó öreg kollégiumba!
— Bár egy másikba jártam volna!
— De Bertie!
— Nem és nem!
— Bertie!
— Nem.
— Bertie?
— Hát jó, nem bánom!
— Látod, — mondta Bingó megveregetve a vállam, — így beszél a jó öreg Wooster Bertram!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Nem tudom, hogy másnak is eszébe jutott-e, de egy gondolkozó természetű ember feltétlenül megnyugtatónak fogja találni, hogy mennyi betörés fordul elő Angliában. A dolog szorosan összefügg Nagy Britannia tekintélyével, ha nem is éppen erkölcsi szempontból. Mégis határozottan kijelenthetem, hogy nincs elveszve az az ország, amelynek fiai ilyen lelkesen gyakorolják a betörő hivatást, mert nekem aztán elhihetik, hogy ehhez vasidegekre van szükség. Már vagy negyedórája ólálkodtam Bingóék háza körül, amíg végre rászántam magam, hogy beosonjak a kertbe és megkerüljem az épület sarkát. Végre ott álltam dobogó szívvel a dolgozószoba nyitott ablaka alatt és minden pillanatban vártam, hogy megszólal a rendőrsíp.
Végül kissé összeszedtem magam és munkához láttam. A dolgozószoba a földszinten volt, szép, nagy, és ami a fő, tágranyitott ablakkal. Féltérdem felvetettem az ablakpárkányra, nagyot lendítettem magamon és máris benn voltam a szobában, csak a bokámról jött le kissé a bőr. Eddig minden úgy ment, mint a karikacsapás.
Egy percig dobogó szívvel hallgatóztam, de minden csendes volt. Úgy látszik, teljesen egyedül voltam a házban.
Annyira egyedül éreztem magam, hogy az már szinte kellemetlen volt. Hiszen tudják, hogy érzi magát ilyenkor az ember. A kandalló párkányán álló óra lassan, megbotránkozva ketyegett, ami határozottan nyomasztó volt. Az óra fölött egy aranyrámás arckép lógott, amelyről egy idősebb férfi meredt gyanakvólag rám. Valakinek a nagyapja lehetett. Hogy Rosie-é, vagy Bingóé, nem tudom, de mindenesetre nagyapának kellett lennie. Bár az is lehet, hogy dédapa volt. Jól megtermett öreg szivar volt, szörnyen magas gallérral, amely szemmel láthatólag nagyon vághatta, mert egészen felhúzta az állát és az orrára volt írva: “Alig várom már, hogy ledobjam ezt a vacakot!”
Már csak pár lépés és valami borzas barna rongygöngyöleg választott el az íróasztaltól. Lesütöttem a szemem, hogy ne kelljen a nagyapa előtt szégyenkeznem és a Woosterekre jellemző bulldog bátorsággal elindultam az íróasztal felé. Alig tettem egy lépést, amikor a szőrös rongygöngyöleg megrázkódott és szimatolva felült.
Erre aztán igazán nem voltam elkészülve. Az ilyen váratlan helyzetben vasidegzetű, keményállú fenegyerekekre van szükség, akik csak úgy odapislantanak és rándítanak egyet a vállukon, miközben azt mondják magukban: “Ni csak, egy pekinézer! Egész rendes példány” és ezzel máris napirendre térnek a dolog felett, illetve, adott helyzetben sürgősen megbarátkoznak az állattal és megnyerik a rokonszenvét és erkölcsi támogatását.
Sajnos, én a mai ideges nemzedékhez tartozom, amelyről annyit írnak mostanában a lapok. A váratlan rémület hatása alatt vészesen felüvöltöttem és legalább négy lábnyit ugrottam, azt hiszem, északnyugati irányban. Az ugrást olyan recsegés-ropogás követte, mintha bomba robbant volna fel.
Csak azt szeretném tudni, hogy mit keres egy írónő dolgozószobájában egy vázákkal, fényképekkel, lakkdobozokkal és mindenféle más kacattal megrakott állvány? Mert Banks M. Rosie szobájában ez állott és sikerült is ugrás közben a jobb csípőcsontommal feldöntenem. Egy pillanatig azt hittem, hogy az egész világ szanaszét röpködő üveg és porcellán cserepekké robbant szét. Másfél évvel ezelőtt, amikor Agatha néném kiásta a csatabárdot, Amerikában kerestem menedéket és természetesen meglátogattam a jó öreg Niagarát is. Az csinált ilyen lármát, ha nem is ennyire hangosat.
Ebben a szempillantásban a kutya ugatni kezdett.
Kiskutya volt, amelyből igazán nem nézett ki, hogy vinnyogáson kívül máshoz is értene, pedig olyan hangja volt, hogy még egy szelindek is megirigyelhette volna. Bemenekült a sarokba és a falnak támaszkodva, fejét felszegve, kidülledt szemmel éktelen lármát csapott.
Megvan az a jó tulajdonságom, hogy tudom, mikor kell valamit abbahagyni. Nagyon sajnáltam Bingót és bántott, hogy cserben kell hagynom, de éreztem, hogy elérkezett a visszavonulás ideje. Valami azt súgta: “Kinn tágasabb, Bertie!”
Nem sokat haboztam, hanem az ablakhoz rohanva, pillanatok alatt kimásztam.
És az ösvényen, mintha csak rám vártak volna, egy rendőr állt a szobalánnyal. Megdöbbentő pillanat volt.
— Ó… Á… hát itt volnánk! — mondtam nem túlságosan értelmesen. Pár másodpercig nyomasztó csend nehezedett a jelenetre.
— Ugye mondtam, hogy hallottam valamit, — mondta a szobalány.
A rendőr lesújtó pillantással méregetett.
— Mit jelentsen ez? — kérdezte metsző hangon. 
Angyali mosollyal néztem rá.
— Hát, ezt kissé nehéz volna megmagyarázni.
— Magam is azt hiszem! — felelte a rendőr.
— Csak úgy kissé körülnéztem. A család régi ismerőse vagyok, ha nem tudná.
— Hogyan ment be?
— Az ablakon keresztül. Mint a család régi barátja…
— Szóval, maga régi ismerős itt?
— De még milyen régi! Nagyon, nagyon régi. Nekem elhiheti.
— Eddig sohasem láttam, — mondta szobalány.
Őszinte utálattal néztem a lányra. Máig sem értem, hogyan tudott mélyebb érzelmeket ébreszteni bárkiben, még ha csak egy francia szakácsban is. Nem mintha csúnya lett volna. Távolról sem. Ha kellemesebb körülmények közt találkozom vele, igen csinosnak találtam volna. Most azonban ő volt számomra a legundokabb nőszemély, akit valaha is láttam.
— Persze, hogy nem. Maga még nem látott, de azért mégis a család régi barátja vagyok.
— Akkor miért nem csengetett az ajtón?
— Nem akartam senkit sem zavarni.
— Azzal nem zavart volna, ha ajtót kell nyitnom, hiszen ezért fizetnek, — felelte erényesen a szobalány. — Soha életemben nem láttam! — tette hozzá teljesen feleslegesen. Borzalmas teremtés volt!
— Hallgasson ide! — mondtam, mert hirtelen megszállt az ihlet. — A kisegítő ismer.
— Miféle kisegítő?
— Az, aki tegnapelőtt este felszolgált a vacsoránál.
— Volt itt valami kisegítő személyzet tizenhatodikán este? — kérdezte a rendőr a szobalánytól.
— Nem tudok róla.
— Pedig itt volt. Várjanak csak, mindjárt leírom, hogy nézett ki… Hopp! Nem is kell leírnom. A sarki zöldséges volt.
— Itt volt folyó hó tizenhatodikán a sarki zöldséges kisegítőnek? — kérdezte az a szamár rendőr.
— Igen, itt volt, ha már mindenáron tudni akarja, — felelte a szobalány és olyan csalódott és dühös arcot vágott, mint egy nősténytigris, amikor úgy látja, hogy zsákmánya kiszabadul a karmai közül. Hírtelen felderült az ábrázata. — Azonban ezt bárkitől megtudhatta, ha előzőleg kérdezősködött.
Veszedelmes nőszemély volt.
— Hogy hívják? — kérdezte most a rendőr.
— Remélem, nem haragszik meg, ha egyelőre nem mondom meg a nevem. Ugyanis…
— Ahogy tetszik. Majd megmondja a rendőrségen.
— Az ördögbe is, csak nem akar bekísérni!
— De bizony bekísérem. Máris indulhatunk.
— Szavamra mondom, hogy a család régi barátja vagyok. Jupiterre, most jut eszembe, hogy a fényképem ott áll a szalonban. Abból csak elhiheti!
— Feltéve, hogy ott van, — mondta a rendőr gúnyosan.
— Sose láttam, — sietett megjegyezni a szobalány.
Kezdtem meggyűlölni ezt a kotnyeles perszónát.
— Pedig láthatta volna, ha lelkiismeretesen porolna! — vágtam vissza fullánkosan. Szánt szándékkal meg akartam szúrni.
— A porolás nem a szobalény feladata, — felelte gőgösen.
— Úgy látszik, nem, — mondtam kesernyésen. — A szobalánynak az a feladata, hogy mindenbe beleüsse az orrát és arra pocsékolja az idejét, hogy a kertben lődörögjön fiatal rendőrökkel, akiknek viszont kötelességük volna, hogy másutt teljesítsék szolgálatukat.
— A szobalánynak az a feladata, hogy ajtót nyisson a látogatóknak. Persze, azoknak, akik nem az' ablakon keresztül másznak be.
Kezdtem észrevenni, hogy minden jó lap az ő kezében van. Éppen ezért engesztelő hangon megjegyeztem.
— Drága öreg szobacica! Ne alacsonyítsuk le magunkat közönséges civakodásig. Én csak azt akarom bebizonyítani, hogy a fényképem ott van a szalonban, tekintet nélkül arra, hogy ki porolja. Remélem, abból majd tényleg elhiszik, hogy a család régi ismerőse vagyok. Nem igaz, biztos úr?
— Feltéve, hogy ott van, — dörmögte a rendőr.
— Efelől egész nyugodt vagyok. Igen, ott van.
— Mindjárt megnézzük.
— Ez a helyes beszéd, drága öreg csendbiztosom.
A szalon az első emeleten volt és a fénykép ott állt egy asztalon a kandalló előtt egyéb családi fényképek társaságában. Illetve, csak ott kellett volna lennie, de nem volt ott. Egyébként minden a helyén volt: a kandalló, az asztalka, rajta a fényképek, sok-sok fénykép, csak éppen az enyém nem volt közöttük. Ott volt Bingó képe. Lord Bittlesbam, Bingó nagybátyja képe. Bingóné mosolygó háromnegyed profil képe, de Wooster Bertram képének se híre, se hamva nem volt,
— Hó! — mondta a rendőr.
— A fene egye meg! Tegnapelőtt este még itt volt. Határozottan emlékszem, hogy itt volt.
— Hó! Hohó! — ismételte a rendőr. Úgy hangzott ez a hohózás, mint egy vígopera ivókórusa, hogy az ördög vinné el!
Lázasan gondolkoztam, amikor hirtelen fény gyúlt agyamban.
— Ki porolja ezeket a holmikat? — kérdeztem a szobalánytól.
— Én nem.
— Nem is azt állítottam, hogy maga. Azt kérdeztem, hogy ki szokott itt takarítani?
— Mary, a házvezetőnő. Ez csak magától értetődik, nem?
— Hát ez az! Előre sejtettem, hogy így lesz! Figyeljen ide, biztos úr! Mary a leghírhedtebb edény- és üvegtörő egész Londonban. Mindenütt emiatt tették ki a szűrét. Most már maga is láthatja, mi történt. A nyomorult összetörte a fénykép üvegjét és miután nem merte nyíltan, férfiasan bevallani a kárt, tehát eldugta a képet valahová.
— Hó! — mondta a rendőr metsző gúnnyal.
— Ha nem hiszi, kérdezze meg tőle. Menjen le és vallassa ki.
— Menjen le és kérdezze meg, — mondta a rendőr a szobalánynak. — Ha ez boldogabbá teszi.
A szobalány a vállán keresztül gyűlölködő pillantást vetett rám és kiment. Nem vagyok benne teljesen biztos, de mintha az ajtóban ő is azt mondta volna: “Hó!” Álmos csend nehezedett a szobára. A rendőr széles vállával nekitámaszkodott az ajtónak, én meg idegesen járkáltam fel-alá, ide-oda,
— Mit mászkál? — kérdezte a rendőr.
— Csak körülnézek. Hátha máshová tették a fényképet.
— Hó!
Ismét csend borult ránk. Ekkor az ablak mellett találtam magam és egy másodperc töredéke alatt észrevettem, hogy nincs teljesen becsukva. Kinn pedig gyönyörűen sütött a nap és a természet csábítóan hívogatott. Nos, nem vagyok villámgyors gondolkozó, de amikor ismét megszólalt belül egy hang, hogy “Kinn tágasabb, Bertie!” — ujjaimat hanyagul az ablakrés alá csúsztattam és hirtelen felrántottam mindkét szárnyat. A következő másodpercben már lenn hasaltam egy babérbokor kellős közepén.
Az ablakban megjelent a rendőr széles, vörös képe. Gyorsan talpra ugrottam és a kapu felé surrantam.
— Hó! — kiáltotta utánam a rendőr.
— Hó! — kiáltottam vissza a kapuból és máris odébbálltam.
— Ez az utolsó eset, — mondtam fennhangon, amint leroskadtam az első utamba kerülő taxi párnáira, — hogy bedőltem Bingónak!
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Ugyanezt hajtogattam erőteljes kifejezések kíséretében, amikor hazaérve belevágtam magam egy karosszékbe és lábam felrakva az asztalra, egyszerre felhajtottam egy nagy pohár szódás-viszkit.
— Soha többé, Tóbiás! — tördeltem. — Soha többé!
— Hm, hm!
— Soha többé, ha mondom!
— Hm, hm, hm!
— Mit hümmög itt, mintha nem hinné? — förmedtem rá.
— Little úr rendkívül kitartó egyéniség, uram, ezzel szemben ön túlságosan engedékeny és szolgálatkész természetű és így…
— Csak nem gondolja, hogy a történtek után még lesz a pofáján bőr, hogy valami hasonló disznóságba próbáljon beugratni?
— Pedig ez több mint valószínű, uram. Lekaptam a lábam az asztalról és idegesen talpraugrottam.
— Mit tanácsol, Tóbiás?
— Egy kis levegőváltozás nem ártana önnek, uram.
— Lógjak meg?
— Erre gondoltam, uram. Ha szabad megkérdeznem, miért ne csatlakozna mégis Travers George úrhoz Harrogate-ban?
— Ó, gondolja, Tóbiás?
— Ott feltétlenül kívül volna a veszélyes övezeten, hogy képletesen fejezzem ki magam, uram.
— Lehet, hogy igaza van, Tóbiás, — feleltem gondterhesen. — Igen, azt hiszem, igaza van. Milyen messze van Harrogate Londontól?
— Kétszázhét mérföldnyire, uram.
— Igen, tökéletesen igaza van. Van még vonat ma délután?
— Igen, uram. Még kényelmesen elérheti.
— Akkor rendben van. Csapja be a szükséges holmikat egy bőröndbe.
— Már becsomagoltam, uram.
— Hó! — egyebet nem tudtam felelni.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
Furcsa, de való, hogy végül Tóbiásnak mindig igaza van. A pályaudvaron, indulás előtt azzal vigasztalt, hogy jól fogom magam érezni Harrogate-ban, és Jupiterre! — igaza volt. Én ugyanis az általános helyzetkép megítélésénél figyelmen kívül hagytam azt a jelentős tényt, hogy míg a vendégek oroszlánrésze gyógykúrára megy Harrogate-ba, addig én nem ivókúrára utaztam oda. El sem tudják képzelni, hogy ez milyen kellemes érzés és mennyire elszórakoztatja az embert.
Itt volt például George bácsi esete. A gyógyszálló doktor bácsija keresztül-kasul megvizsgálta az öregurat és először is szigorúan eltiltotta minden néven nevezendő szeszesital fogyasztásától, ráadásul pedig előírta neki, hogy minden reggel fél kilenckor szuszogjon le a dombról, amelyen a gyógyszálló feküdt, a Király-forráshoz és igyon meg három deci meleg keserűvizet. Így fülre nem is hangzik valami ijesztően a keserűvíz, de szájtanuktól hallottam, hogy olyan íze van, mint a poshadt tengervízben felhabart kétéves tojásnak, bár egyesek azt állítják, hogy inkább epével kevert mosogatólére emlékeztet.
Már az a puszta gondolat, hogy George bácsinak, aki gyermekkoromban zsarnoki módon elnyomott, minden áldott reggel nyolckor ki kell bújnia az ágyból, csak azért, hogy az imént említett élvezetben lehessen része, önmagában is nagy elégtételt jelentett számomra.
Délután négykor újra lebandukolhatott a dombról, hogy megismételje a reggeli műélvezetet, este pedig együtt vacsoráztunk és én kényelmesen hátradűlve, és a borocskámat szopogatva hallgattam, hogy mihez hasonlítható a meleg keserűvíz. Sok tekintetben eszményi szórakozás volt.
Rendszerint úgy osztottam be a napi elfoglaltságomat, hogy minden délután elkísérhettem az ivókúthoz és gyönyörködve nézhettem, amint megbirkózik a délutáni adagjával, mert mi Woosterek éppen úgy szeretünk jóízűen nevetni, mint bárki más emberfia.
Már második hete élvezhettem ezt a szívderítő látványt, amikor valaki nevemen szólított. Megfordulok, hát Dália néném áll előttem.
— Halló! — mondom. — Hát maga mit keres itt, Dália néni?
— Tegnap este érkeztem ide Tómmal, — feleli a néni.
— Tom is ivókúrára jött? — kérdezi felcsillanó szemmel George bácsi, felpislantva az ürömpohárból.
— Igen.
— Te is kúrázni fogsz?
— Igen!
— Ah! — nyögte elégedetten George bácsi és szemmel láthatólag megkönnyebbült. Ezzel körömpróbáig kiürítette a keserűség poharát és miután a vacsora előtti dögönyözéshez séta volt előírva, magunkra hagyott bennünket.
— Sose hittem volna, hogy magára hagyhatja a lapját, Dália néni, — jegyeztem meg, majd eszembe villant egy kellemes eshetőség. — Remélem, nem bukott meg a lapja?
— Dehogy bukott! Egyik barátnőm helyettesít, amíg itt vagyok. Honnan veszed azt, hogy megbukott? Sőt, éppen most kezd lábra kapni. Tomtól kaptam pár ezer fontot és még többet is kapok, ha szükségem lesz rá. Emellett megszereztem Lady Bablockhythe most befejezett művének kiadási jogát: “Egy hosszú élet őszinte emlékei”. Ez lesz a címe. Forró olvasmány lesz, Bertie. Ezzel megkétszerezem a példányszámot. Bármiben lefogadom, hogy egy éven át London társasági hölgyeinek javarésze hisztériás rohamokat fog kapni.
— Akkor a “Lady Otthona” szilárd alapon áll. Ezzel az “őszinte emlékkel”, meg Littlené cikkével nagy közönség sikere lesz.
Dália néni éppen felhajtott valami italt, amely úgy bűzlött, mint a gázórából leeresztett víz és egy pillanatig azt hittem, hogy attól fintorította el az orrát, azonban hamarosan kiderült, hogy tévedtem.
— Ne is említsd nekem azt az asszonyt, — mondta Dália néni dühösen. — Szemtelen bestia!
— Pedig azt hittem, hogy jó barátnők!
— Csak voltunk. Hát elhinnéd-e, hogy egyszerűen nem akarja ideadni a cikket…
— Micsoda?!
— …pusztán valami képzelt megbántás miatt. Azért fúj rám, mert otthagyta a szakácsuk és véletlenül hozzám lépett be. Mintha én tehetnék a dologról.
Nem értettem a dolgot.
— Anatole otthagyta őket? — kérdeztem őszinte meglepetéssel. — És mi lett a szobalánnyal?
— Miféle szobalánnyal? Szedd össze magad, Bertie! Miket locsogsz itt össze-vissza?
— Akkor nem értem a dolgot, hiszen…
— Értesz is te valamit. Világ életedben szamár voltál és az is maradsz, — ezzel megkönnyebbült sóhajjal letette a poharat. — Csakhogy már túl vagyok rajta! Egyedül annak örülök, hogy pár perc múlva végigélvezhetem, amint Tom is megissza a maga porcióját. Ha ez a gondolat nem vigasztalna, képtelen volnék megbirkózni vele. Szegény kisöreg, szörnyen utálja! Csak úgy tudom belédiktálni, hogy ezzel rendbe hozza a gyomrát és így korlátlanul élvezheti Anatole szakácsművészetét. Az pedig olyasmi, Bertie, amiért érdemes kúrát tartani. Ez az ember mestere a hivatásának. Néha nem is csodálom, hogy Littlené olyan lármát csapott, amikor Anatole otthagyta őket. Azonban mégsem illik az érzelmeket összekeverni az üzlettel. Nincs joga hozzá, hogy megtagadja tőlem a cikket egy kis személyes nézeteltérés miatt, amelyben különben sincs igaza. Most aztán megsütheti a cikkét, mert más lapnál nem használhatja fel. Tanúim vannak rá, hogy tőlem kapta az ötletet és ezt bármikor be is tudom bizonyítani. Ha megpróbálja máshol elhelyezni, úgy beperelem, mint a pinty! Pintyről jut eszembe, hol marad Tom, hogy ő is lehörpintse a maga pintjét?
— De hallgasson meg, néni, egyet…
— Most jut eszembe, Bertie. Múltkoriban kemény kifejezésekkel illettem Tóbiást. Mindent visszavonok. Nagyon ügyes fickó!
— Tóbiás?
— Igen. Ő közvetítette a dolgot, még hozzá páratlan tapintattal és hozzáértéssel. Nyugodt lehetsz, gondom, volt rá, hogy meg legyen elégedve. Nagyon hálás vagyok neki. Ha Tom szemrebbenés nélkül megválik pár ezer fonttól, csak úgy mellékesen, akkor előre is szédülök a gondolattól, hogy mennyit fogok még belőle kipréselni, ha majd rendszeresen élvezheti Anatole főztjét. Még álmában is csekkeket fog aláírni.
Felkeltem a kertiszékből. Dália néni ugyan váltig marasztalt, hogy nézzem én is végig Tom bácsit keserűvízivás közben, elvégre én is családtag vagyok és így jogom van erre a műélvezetre, de nem bírtam tovább várni, annyira fúrta oldalamat a kíváncsiság. Felnyargaltam a dombra, pár sorban elbúcsúztam George bácsitól és elcsíptem a legközelebbi londoni vonatot.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
— Tóbiás, — mondtam, miután lemostam magamról az utazás porát, — most aztán mesélje el töviről-hegyire, hogy mi történt? Olyan őszinte legyen, mint Lady Bablockhythe az emlékirataiban.
— Kicsoda, uram?
— Látom, hogy még nem hallotta hírét. Dália néném legújabb háziszerzője. Halljuk, hogyan tudta nyélbeütni a dolgot? Legutolsó értesülésem szerint Anatole szerelmes volt a szobalányba, — bár a jó ég tudja, hogy mi tetszett neki rajta, — szóval emiatt nem akart elmenni Littleéktől. Mi történt ezután?
— Be kell vallanom, uram, hogy eleinte én is zavarban voltam. Ekkor egy szerencsés felfedezés kihúzott a kátyúból.
— Micsoda felfedezés?
— Véletlenül alkalmam nyílt elbeszélgetni Traversné Őnagysága házvezetőnőjével, uram, és visszaemlékezve Littlené Őnagysága megbízására, hogy szerezzek neki egy ügyes kezű házvezetőnőt, megkérdeztem, hogy nem volna-e kedve magasabb fizetéssel Little úrék szolgálatába lépni. A lány hajlandónak bizonyult erre. Közben sok mindenről elbeszélgettünk. Még aznap este felkerestem Littlené Őnagyságát és ezzel a dolog el volt intézve.
— Na, és hol marad a szerencsés felfedezés?
— Mint már említettem, mindenféléről elbeszélgettem Traversné Őnagysága házvezetőnőjével, így többek között megtudtam, hogy egyik előző helyén együtt szolgált Anatole-lal. Uram, Anatole természetesen, — amint ez már a franciáknál szokásos, — udvarolt a lánynak, sőt, jegyet is váltott vele. Egy reggel Anatole nyomtalanul eltűnt és még a címét sem hagyta meg menyasszonyának. Egyszerűen faképnél hagyta szegény lányt. Ez a körülmény nagymértékben megkönnyítette a dolgomat. A lány már kiábrándult Anatole-ból, de az a kilátás, hogy egy fedél alá kerülhet hűtlen jegyesével, különösen, amikor az egy másik lánynak készül elcsavarni a fejét, nagyon csábítónak bizonyult.
— A repülő skótra! Értem már. Mintha egy menyétet eresztene be a tyúkketrecbe.
— Így valahogy, uram. Amikor megemlítettem Anatole-nak a dolgot, fél óra alatt becsomagolt és másnap már jelentkezett Traversné Őnagyságánál. Csélcsap ember, mint a legtöbb francia.
— Tóbiás! — mondtam őszinte elismeréssel. — Ez már több, mint lángész.
— Nagyon elismerő a dicsérete, uram.
— És mit szólt a dologhoz Little úr?
— Hálásnak mutatkozott, uram.
— Remélem, hogy a hálája nem csupán szavakban nyilvánult meg?
— Nem uram. Húsz fontot kaptam tőle. Ugyanis múlt szombaton jól tippelt a Hurst-parki versenyen.
— Dália néném megemlítette, hogy ő sem…
— Igen, uram, Traversné Őnagysága nagyon bőkezűen viselkedett, 25 fonttal ajándékozott meg.
— Nahát, Tóbiás, maga aztán alaposan kiaknázta a sikert.
— Valóban elég jelentős összeggel gyarapíthattam a takarékbetétem, uram. Littlené Őnagysága tíz fontot erőszakolt rám, amiért megfelelő házvezetőnőt szereztem neki. Travers Thomas úr pedig…
— Micsoda? Tom bácsi is?
— Igen, uram. Ő is nemes lelkűen viselkedett a felesége Őnagyságától teljesen függetlenül. Tőle további 25 fontot kaptam. Aztán Travers George úr…
— Csak nem akarja azt mondani, hogy George bácsitól is kapott valamit? Mi az ördögért kapott volna?
— Őszintén szólva én sem értem, uram. Annyi tény, hogy egy tíz fontos csekket küldött nekem. Bizonyára azt hitte, hogy nekem köszönheti, hogy ön csatlakozott hozzá Harrogate-ban.
Rábámultam az ördöngös fickóra.
— Hát ha már mindenki a zsebébe nyúlt, akkor nekem is illik valamivel beszállnom. Fogja, itt egy ötös!
— Igazán nagyon köszönöm, uram. Végtelenül kedves…
— Csak hagyja a köszönetet. Elenyésző semmiség a többiektől kapott gömbölyű összegekhez képest.
— Ó, biztosíthatom, uram, hogy ez…
— Emellett azt sem tudom, hogy miért adtam magának.
— Úgy van, uram.
— De azért csak tartsa meg.
— Nagyon szépen köszönöm, uram. 
Ezzel feltápászkodtam a karosszékből.
— Már későre jár az idő, — mondtam kinyújtózkodva. — Jó lesz, ha felöltözöm és elmegyek valahová vacsorázni. Úgy érzem, rámfér egy kis kiruccanás kétheti harrogate-i remetéskedés után.
— Igen, uram. Rögtőn kikészítem a szmokingját, uram.
— Erről jut eszembe, Tóbiás! Elküldték Peabody és Simmstől a puha selyemingeket?
— Igen, uram. Már vissza is küldtem őket.
— Visszaküldte őket?!
— Igen, uram.
Összehúzott szemmel néztem rá, de aztán legyintettem. Nincs semmi értelme!
— Ó, rendben van, — mondtam közömbösen. — Akkor készítsen ki egy keménymellű inget.
— Meglesz, uram.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 


8. FEJEZET.

Bertie meggondolja magát.

Az utóbbi években gyakran előfordult, hogy fiatal pályatársaim hozzám fordultak tanácsért, éppen ezért helyénvalónak találom, ha sikerem titkát két rövid szóban foglalom össze: “Leleményesség és tapintat”, — ez a jelszavam. A tapintat, magától értetődőleg, hivatásom conditio sine qua non-ja, ami pedig a leleményességet illeti, nyugodt szívvel mondhatom, hogy némi fortélyossággal párosulva kellő mértékben meg van bennem, hiszen enélkül nehéz volna áthidalni azokat az apró bonyodalmakat, amelyek egy gentleman gentleman-inasának mindennapi életében elkerülhetetlenül előadódnak.
Példaként felhozhatnám a brightoni leánynevelő intézet esetét, amely tulajdonképpen akkor kezdődött, amikor egyik este bevittem a szódát és a viszkit Wooster úrnak, akit feltűnően ingerült hangulatban találtam.
Wooster úr már jó néhány napja meglehetősen szeszélyes volt és távolról sem az a kedélyes úriember, mint általában. Ezt a kedvetlenséget a náthaláz természetes utóhatásának tartottam, amelyen gazdám nemrégiben átesett. Eleinte nem is tulajdonítottam különösebb jelentőséget a dolognak és éppúgy végeztem szokott teendőimet, mint máskor, amíg az imént említett este különösen ingerült hangon szólított meg, amikor bevittem neki az éjszakai viszkit és szódát. 
— A fene egye meg, Tóbiás! — mondta szemmel láthatólag felzaklatott lelkiállapotban. — Szeretném, ha egyszer legalább más asztalra tenné a változatosság kedvéért.
— Tessék, uram? — kérdeztem csodálkozva.
— A fene egye meg, — folytatta Wooster úr mogorván, — minden este belép ugyanabban az időben, ugyanazzal a vacak tálcával és leteszi ugyanarra a vacak asztalra. Már torkig vagyok az egésszel. Ez a ronda egyhangúság teszi olyan rondává az egészet.
Őszintén bevallom, hogy Wooster úr szavai aggodalommal töltöttek el. Már máskor is hallottam ezt a hangot előző munkaadóimnál, amely rendszerint azt jelentette, hogy házasságon törik a fejüket. Nem csoda, hogy felizgultam, amikor Wooster úr is megütötte ezt a hangot. Igazán nem szívesen szakítottam volna meg a köztünk fennálló kellemes kapcsolatot, már pedig tapasztalatból tudom, hogy amikor a feleség belép az első ajtón, az agglegény idők inasa kisomfordál a hátsó kapun.
— Persze tudom, ez nem a maga hibája, — folytatta Wooster úr visszanyerve nyugalmát. — Maga nem tehet róla. De azt beláthatja… illetve… akarom mondani, hogy sokat gondolkoztam ezen az utóbbi időben, Tóbiás, és arra a meggyőződésre jutottam, hogy üres és sivár az életem. Egyedül érzem magam, Tóbiás.
— Hiszen sok barátja van, uram.
— Megsüthetem a barátaimat!
— Emerson szerint a barát a természet legszebb ajándéka, uram, — figyelmeztettem.
— Ha legközelebb találkozik Emersonnal, mondja meg neki, hogy szamár!
— Kérem, uram.
— Én valami másra vágyom… mondja, Tóbiás, nem látta véletlenül azt a darabot… ejnye, mi is volt a címe…
— Nem, uram.
— A hogyishívják színházban játsszák. Tegnap este megnéztem. A főhős ide-oda csapong, amikor hirtelen oda áll elé egy gyermek és azt mondja, hogy én vagyok a lányod. Tudja, még az első felvonásból, akiről a hapsi eddig mitsem tudott. Nos, erre aztán nagy hajcihő keletkezik és az egyik azt mondja: “Na mi lesz?”, erre ő azt feleli: “Na mi?”, erre a többiek azt mondják: “Na gyerünk!” erre a főhős azt feleli: “Ó rendben van, ha úgy gondoljátok!”, ezzel kézen fogja a kislányt és elmegy vele világot látni. Szóval csak azt akarom kihozni, hogy szinte irigyeltem a fickót, Tóbiás. Csoda rendes kislány volt, amint bizakodóan belekapaszkodott, meg minden. Szeretném, ha nekem is volna egy lányom, akiről gondoskodhatnék, ha érti, hogy mire gondolok, Tóbiás. Várjon, mi itt az eljárás?
— Azt hiszem, uram, a házasság az első lépés.
— Nem erre gondolok. Szeretnék örökbefogadni egy gyereket. Az ember örökbefogadhat gyerekeket, nem igaz, Tóbiás? Csak azt szeretném tudni, hogyan fogjak hozzá.
— Tudomásom szerint az eljárás igen bonyolult és sok fáradozással jár, uram. Minden szabadidejét elrabolná.
— Hát akkor tudja, mit csinálok? Jövő héten érkezik haza Indiából a nővérem három kislányával. Feladom ezt a lakást és kiveszek egy házat, ahol együtt élhetek velük. Jupiterre mondom, remek ötlet! Nem igaz, Tóbiás? Gyermekcsacsogás, apró kicsi lábak topogása, meg minden.
Magamba fojtottam izgatottságomat, de csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudtam megőrizni hidegvéremet. A gazdám által körvonalazott terv megvalósulása kényelmes agglegény életünk végét jelentette volna. Kétségtelennek tartom, hogy más az én helyemben helytelenítette volna a tervet. Én nem követtem el ezt a baklövést.
— Bocsásson meg, uram, de azt hiszem, még nem heverte ki teljesen a nátháját. Szerény véleményem szerint, néhány napi üdülésre volna szüksége, valahol a tengerparton. Brighton éppen megfelelő hely volna, uram.
— Azt hiszi, hogy csak a levegőbe beszélek?
— Távolról sem, uram, csupán egy rövid brightoni tartózkodást javasoltam, hogy kissé összeszedje magát.
Wooster úr pár pillanatra elgondolkozott.
— Nem tudom, hogy nincs-e igaza, — mondta végül. — Többé-kevésbé úgy érzem magam, mint egy rothadt alma. Csomagolja be a szükségeseket és holnap reggel hozza el a kocsit. Maga fog vezetni.
— Nagyon helyes, uram.
— Remélem, Brightonban visszanyerem az életkedvemet és ha hazajövünk, teljes gőzzel nekiláthatok a csacsogás-terv megvalósításának.
— Én is úgy vélem, uram.
Ezzel ugyan csak időt nyertem, de ennek is örültem. Kezdtem belátni, hogy ez a válság kényes természetű és ügyes kezelést igényel. Ritkán láttam, hogy Wooster úr ilyen keményen a fejébe vett volna valamit. Sőt, nem emlékszem hogy ilyen konok elszántságot tapasztaltam volna részéről, mióta nyílt rosszallásom ellenére is vörös zoknit akart viselni. Mindazonáltal akkor is sikerült jobb belátásra bírnom és most sem estem kétségbe. Erősen bíztam benne, hogy ezt a válságot is szerencsésen elintézem. A munkaadók olyanok, mint a versenylovak. Megfelelő bánásmódra van szükségük. Egyes urasági inasokban megvan az a szerencsés adottság, hogy bánni tudnak velük, másokban nem. Nekem például e tekintetben nincs okom panaszra, hála Istennek!
Részemről nagyon kellemesnek találtam brightoni üdülésünket és szívesen meghosszabbítottam volna, de Wooster úr állandóan nyugtalan volt és hamarosan ráunt a helyre. Két napig még bírta, de harmadnap délután azt az utasítást adta, hogy csomagoljak be és hajtsam a kocsit a szálló elé. Ötre járhatott az idő, amikor szép nyári napsütésben elindultunk a londoni országúton. Alig tettünk meg mintegy két mérföldet, amikor az úttól nem messze egy hevesen hadonászó ifjú hölgyet pillantottam meg. Lenyomtam a féket és a kocsi az ifjú hölgy közelében megállott.
— Hát ez meg mi? — érdeklődött Wooster úr, magához térve merengéséből. — Miért állt meg, Tóbiás?
— Észrevettem, hogy egy fiatal hölgy integetett nekünk, uram, — magyaráztam. — Már jön is felénk.
Wooster úr kihajolt a kocsiból.
— Aha, már látom. Fogadni mernék, azt akarja, hogy vigyük el egy darabig.
— Én is erre magyaráztam az integetését, uram.
— Csinos kislány! — jegyezte meg Wooster úr. — Vajon mit kószálhat itt az országút mentén?
— Bennem azt a benyomást kelti, uram, hogy engedély nélkül eltávozott az iskolájából.
— Halló, halló, halló! — mondta Wooster úr, amint a kislány odaért a kocsihoz. — Akarja, hogy elvigyük?
— Ó, igazán elvinnének? — mondta a kislány veleszületett bájjal.
— Hova vigyük?
— Egy mérföldre innen, van egy útelágazás. Ha ott letennének, onnan már gyorsan haza érek. Előre is nagyon szépen köszönöm. Egy szög ment a cipőmbe.
Ezzel bemászott a kocsiba. Vöröses hajú, turcsi orrú kislány volt, s ha nevetett, szinte körülvigyorogta a fejét. Azt hiszem, körülbelül tizenkét éves lehetett. Leengedte a pótülést és rátérdelt, hogy könnyebben beszélgethessen.
— Szörnyű grimbusz lesz, — mondta. — Tomlinson kisasszony rém dühös lesz.
— Csak nem? — felelte Wooster úr.
— Tudja, szabad délelőttünk volt és beszöktem Brightonba, mert ki akartam menni a mólóra, hogy kikóstoljam a csokoládé-automatákat. Azt hittem, hogy még idejében haza tudok jönni és senki sem fogja észrevenni, hogy megszöktem a többiektől, de egy szög ment a cipőmbe és most nagy murit fognak csapni. Hát, ezen már úgysem lehet segíteni, — mondta bölcshöz illő nyugalommal. — Milyen kocsija van? Ugye Sunbeam? Nekünk Wolseley kocsink van otthon.
Wooster úr szemmel láthatólag zavarban volt. Mint már említettem, akkoriban roppant fogékony volt a fiatal lányok iránt. A kislány szomorú esete mélyen meghatotta.
— Ó, ne mondja! Hát ez igazán szörnyű! — sopánkodott. — Nem lehetne itt valamit csinálni? Mondja, Tóbiás, mit csinálhatunk?
— Csak nem akartam közbeszólni, uram, — feleltem, — de ha már ön felvetette a kérdést, azt hiszem, könnyű lesz orvosolni a dolgot. Nagyon jó kibúvó lesz, ha azt mondja az ifjú hölgy tanárnőjének, uram, hogy az ifjú hölgy atyjának régi barátja. Ebben az esetben azt mondhatná Tomlinson kisasszonynak, hogy amint elhajtottunk az iskola előtt, megpillantotta az ifjú hölgyet a kapunál és magával vitte egy kis kocsikázásra. Tomlinson kisasszony haragja ilyen körülmények között sokkal enyhébb lesz, hacsak nem sikerül teljesen eloszlatni.
— Nahát, maga remek pofa! — kiáltotta nagy lelkesedéssel az ifjú hölgy és se szó, se beszéd megcsókolt, ami ellen nem lett volna semmi kifogásom, ha történetesen nem evett volna előzőleg valami törökméz-féle ragadós édességet.
— Tóbiás, maga fején találta a szöget! — mondta Wooster úr — Remek ötlet! Egész biztos, hogy beválik. Hanem akkor ideje, hogy bemutatkozzunk egymásnak, ha már az édesapja régi barátja vagyok.
— Mainwaring Peggy vagyok és nagyon szépen köszönöm, — mondta az ifjú hölgy. — A papám Mainwaring professzor. Egész csomó könyvet írt. Maga biztos olvasta őket.
— Több ismert filozófiai értekezlet szerzője, uram, — szóltam közbe, látva Wooster úr tanácstalan arckifejezését. — Igen kiterjedt olvasóközönsége van, bár, ha az ifjú hölgy megbocsát, a professzor úr sok megállapítását túlságosan empirikusnak tartom. Hajtsak az iskola elé, uram?
— Igen, hajtson. Hanem ez különös, Tóbiás. Tudja, hogy még életemben nem jártam leányiskolában?
— Tényleg, uram?
— Roppant érdekes élmény lehet, nem igaz, Tóbiás?
— Azt hiszem ön is annak fogja találni, uram — feleltem.
Közben elértük az útelágazást és befordultunk. Mintegy fél mérföldet tehettünk meg az ifjú hölgy irányítása mellett, amikor egy jókora épülethez értünk és megálltunk a főbejárat előtt. Wooster úr és a kislány bementek. Kis idő múlva egy szobalány jött ki hozzám.
— Kérem, vigye a kocsit hátra a kocsiszínhez,— mondta barátságosan.
— Szóval minden rendben van? — jegyeztem meg. — Hol van Wooster úr?
— Peggy kisasszony magával vitte, hogy bemutassa a barátnőinek. Egyébként a szakács reméli, hogy benéz hozzánk a konyhára, egy csésze teára.
— Kérem, mondja meg a szakácsnak, hogy tiszteltetem és örömmel elfogadom a meghívást. Mielőtt azonban hátravinném a kocsit, szeretnék pár szót beszélni Tomlinson kisasszonnyal.
Egy perc múlva követtem a szobalányt a fogadószobába.
Csínos, de erélyes, — ez volt első látásra a véleményem Tomlinson kisasszonyról. Bizonyos fokig emlékeztetett Wooster úr Agatha nénjére. Éppen olyan átható tekintete volt és róla is lesugárzott, hogy semmiféle ostobáskodást nem hajlandó eltűrni.
— Félek, hogy kissé többet engedek meg magamnak a kelleténél, madame, de remélem, megengedi, hogy néhány szót szóljak a munkaadómról. Azt hiszem helyesen sejtem, hogy Wooster úr nem sokat árult el önmagáról?
— Jóformán egy szót sem beszélt önmagáról, csak azt említette meg, hogy Mainwaring professzor barátja.
— Persze azt egyetlen szóval sem említette, hogy ő Wooster Bertram?
— Wooster Bertram?
— Igen, az ismert Wooster Bertram, madame.
Ugyanis bármilyen korlátolt is szellemileg Wooster úr, a neve szinte korlátlan lehetőségeket rejt magában. Hogy kissé megvilágítsam a dolgot, úgy hangzik, mintha Valaki volna, — különösen azután, amikor ő maga mondta, hogy egy olyan kiváló egyéniség meghitt barátja, mint Mainwaring professzor. Természetesen az ember nem tudná kapásból megmondani, hogy micsoda, de a neve hangzásából ítélve lehet Wooster Bertram, az ismert regényíró, vagy Wooster Bertram egy új filozófiai iskola megalapítója, annyi azonban tény, hogy ilyen körülmények közt mindenkinek az a kényelmetlen érzése támad, hogy nagyfokú tudatlanságról tesz tanúságot, ha nem igyekszik azt a benyomást kelteni, hogy nagyon is jól ismeri a nevét. Tomlinson kisasszony, ahogy azt előre vártam, felragyogó arccal bólintott.
— Ó, hogyne, Wooster Bertram! — felelte.
— Wooster úr igen zárkózott természetű ember, madame és nem szívesen szerepel a nyilvánosság előtt, de ahogy én ismerem, biztos vagyok benne, hogy nagyon kellemesen érintené, ha felkérné, hogy intézzen egy kis beszédet az ifjú hölgyekhez. Wooster úr kiváló alkalmi szónok.
— Nagyon jó gondolat, — mondta Tomlinson kisasszony határozottan. — Igazán köszönöm a jó tanácsot. Feltétlenül megkérem, hogy tartson egy kis előadást a lányoknak.
— És ha igyekezne elhárítani magától a megtiszteltetést, miután nagyon szerény természetű, ha valami ürügyre hivatkozna…
— Akkor ragaszkodni fogok hozzá, hogy beszéljen!
— Köszönöm, madame. Kérem, ne említse meg előtte, hogy én figyelmeztettem. Wooster úr még azt gondolná, hogy túlléptem a megengedett határokat,
Ezzel hátravezettem az autót a kocsiszínhez és az udvaron megállítottam. Miután kiszálltam, tűnődő pillantást vetettem a kocsira. Nagyon jó autó volt, kifogástalan állapotban, mégis valami azt súgta nekem, hogy valami baja van. Valami egész apró, lényegtelen hiba, aminek a megjavítása azonban legalább két órát fog igénybe venni.
Az embernek vannak ilyen előérzetei. Mintegy fél óra múlva odajött hozzám Wooster úr, amikor a kocsinak dűlve nyugodtan cigarettáztam.
— Ne dobja el Tóbiás, — mondta a gazdám, amint észrevette, hogy kiveszem a cigarettát a számból, — őszintén szólva, azért jöttem, hogy megvágjam egy cigarettára. Remélem, akad egy nekem is?
— Attól félek, kissé erősnek fogja találni, uram.
— Nem baj. Az is jó lesz, — felelte Wooster úr leplezetlen mohósággal. Azt is észrevettem, hogy kissé fáradt és volt valami riadtság a szemében. — Furcsa, de úgy látszik, elvesztettem a cigarettatárcámat, Tóbiás. Sehol sem találom.
— Sajnálattal hallom, uram. Annyi bizonyos, hogy nem a kocsiban felejtette, mert akkor megtaláltam volna.
— Lehet, hogy valahol kicsúszott a zsebemből. - felelte Wooster úr és nagyot szippantott a cigarettából, amellyel megkínáltam, aztán kissé megkönnyebbülten megjegyezte: — Bájos teremtések ezek a kislányok, Tóbiás.
— Nagyon, uram, — feleltem.
— Természetesen vannak olyanok is, akik kissé kimerítőnek találják őket… izé…
— En masse, uram.
— Úgy van, ez a helyes kifejezés. En masse kissé kimerítőek.
— Őszintén szólva, rám is így hatnak, uram. Fiatal koromban, hogy úgy mondjam, a pályafutásom kezdetén, istállófiú voltam egy leányintézetben.
— Csak nem? Látja ezt sohasem említette. Mondja, Tóbiás, akkoriban is annyit vihogtak ezek az édes teremtések?
— A szó szoros értelmében szünet nélkül, uram.
— Az ember valahogy szamárnak érzi magát közöttük. Ugye? Nem csodálkoznék, ha a maga idejében is folyton rábámészkodtak volna az emberre.
— Abban az iskolában, ahol alkalmazásban voltam uram, az ifjú hölgyeknek volt egy állandó kedvtelésük, amelyet akkor űztek, ha férfi látogató járt az intézetben. Merőn rábámészkodtak és közben felváltva vihogtak. Előzőleg csokoládéban fogadtak, hogy kinek a villogására pirul el az illető.
— Ne mondja, Tóbiás, csak nem?
— De igen, uram, nagy örömüket lelték ebben a mulatságban.
— Nahát, fogalmam sem volt róla, hogy a kislányok ilyen nagy démonok.
— Sokkal rosszabbak, mint a fiúk, uram. 
Wooster úr megtörölte zsebkendőjével gyöngyöző homlokát.
— No, mindegy. Pár perc múlva teázunk. Remélem tea után jobban fogom érezni magam.
— Reméljük, uram.
Magamban azonban épp az ellenkezőjét reméltem.
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
A konyhában kellemesen megteáztam. A pirított vajaskenyér jó volt, a konyhalányok csinosak, bár kissé együgyűek. A szobalány, aki a teázás vége felé csatlakozott hozzánk, miután felszolgált a növendékeknél, beszámolt a benti eseményekről. Tőle tudtam meg, hogy Wooster úr bátran viselkedett, de kissé nyugtalannak látszott. Tea után visszamentem a kocsiszínbe és mégegyszer átvizsgáltam az autót, amikor a fiatal Mainwaring kisasszony odajött hozzám.
— Ó, lesz szíves átadni ezt Wooster úrnak, ha találkozik vele, — mondta és átnyújtotta Wooster úr cigarettatárcáját. — Úgylátszík elejthette a kertben. Egyébként remek muri lesz. Wooster út beszédet fog tartani a nagyteremben.
— Tényleg, kisasszony?
— Nagyon szeretjük, ha valaki beszédet intéz hozzánk. Mi csak ülünk és mereven bámuljuk a beszélőt és ezzel igyekszünk zavarba hozni őket. Múltkoriban az egyik férfi csuklani kezdett. Gondolja, hogy Wooster úr is csuklani fog?
— Reméljük a legjobbakat, kisasszony.
— Remek móka lenne, ha ő is csuklana, hát nem?
— Tényleg fölöttébb mulatságos volna, kisasszony.
— Máris szaladok vissza. Az első sorban szeretnék ülni, hogy jobban láthassam az arcát.
Ezzel elszaladt. Elragadó gyermek volt. Csupa derű, csupa naiv báj.
Alig tűnt el szem elől, amikor izgatott léptekre lettem figyelmes és hamarosan feltűnt az épület sarkán Wooster úr. Szörnyű lelkiállapotban volt.
— Tóbiás!
— Parancsoljon, uram?
— Azonnal gyújtsa be a motort!
— Hogy-hogy, uram?
— Kész vagyok!
— Hogy-hogy, uram?
Wooster úr toporzékolni kezdett.
— Ne “hogyozzon” itt, mint egy hülye! Nem hallotta, hogy kész vagyok?! Nincs egy pillanat veszteni való időnk sem. Kétségbeejtő helyzetben vagyok, a fene enné meg! Tudja, mi történt? Az a Tomlinson nőstény nekemesett, hogy tartsak buzdító beszédet a lányoknak. Hogy ott álljak az egész banda előtt, mint egy közszemlére kitett hülye és beszéljek nekik. Szinte látom magam, amint rámmerednek. Brrr! Indítsa be azt a kocsit, az istenfáját és ne dekázzon! Siessen, mit bámul?
— Attól félek, lehetetlent kíván, uram. Valami motorhiba van a kocsiban.
Wooster úr levegő után kapkodott és üveges szemmel meredt rám.
— Elromlott a kocsi?! — hápogta szánalmasan.
— Igen, uram, — feleltem szemrebbenés nélkül. — Lehet, hogy kicsiség az egész, de némi időt mégis igénybe vesz a kijavítása.
Wooster úr épp oly felületes, mint a mai fiatalok általában. Úgy-ahogy még elvezetnek egy kocsit, de ahhoz már nem veszik maguknak a fáradságot, hogy a kocsi szerkezetével is megismerkedjenek. Némi belső elégtétellel állapítottam meg, hogy érdemes volt megismerkedni a motor szerkezetével, mert így szabadjára ereszthettem fantáziámat.
— Azt hiszem, a differenciálmű futókorongjában van a hiba. Meg kell szorítanom a csavarokat.
Határozottan szeretem Wooster urat és majdnem ellágyultam, amint pillantásom az arcára esett. Olyan néma kétségbeeséssel meredt rám, hogy még a követ is megindította volna.
— Akkor elvesztem! Hacsak… — mondta és halvány reménysugár cikázott át megkínzott vonásain — …hacsak nem sikerül gyalog meglógnom a földeken át. Mit gondol, Tóbiás?
— Attól félek, hogy már késő, — feleltem, a nyugodt méltósággal közeledő Tomlinson kisasszony felé mutatva, aki most tűnt fel az udvaron.
— Ah, itt van Wooster úr! 
Gazdám szánalmasan mosolygott.
— Iiigen, itt vagyok.
— Már valamennyien várjuk a nagyteremben.
— Izé… hogy is mondjam csak, — dadogta Wooster úr pislogva. — Én… én magam sem tudom, hogy miről is beszéljek?
— Bármiről, Wooster úr, ami éppen az eszébe jut. Valami keresetlen, egyszerű dologról. Hiszen önnek igazán fölösleges mondanom.
— Keresetlen, egyszerű dologról?
— Talán mondjon el valami kis történetet. Csak a komoly intelmet ne mulassza el. Az lebegjen a szeme előtt, hogy az én kislányaim az élet küszöbén állnak és mohón hallgatnak minden üdvös és buzdító szóra, amire még évek multán is visszaemlékezhetnek. De ezt már magára bízom, Wooster úr. Jöjjön, ne várassuk a fiatalokat.
Mint már említettem, a leleményesség nagy szerepet játszik egy urasági inas életében. Különösen akkor van rá szükség, ha az ember olyan jeleneteknél is ott akar lenni, amelyeknél nem tartanak számot a közreműködésére. Az élet sok érdekes eseménye zárt ajtók mögött zajlik le az urasági inas számára és ha nem akar reménytelenül elmaradni a kor mögött, minden csepp eszét össze kell szednie, hogy legalább fültanúként részt vehessen az őt érdeklő eseteknél. Mondanom sem kell, hogy megvetem és méltóságomon alulinak tartom a kulcslyukon keresztül való hallgatózás közönséges szokását és lehetőség szerint elkerülöm. Rendszerint mindig sikerült valami más megoldást találnom, hogy ne kelljen erre a cselédszokásra fanyalodnom.
Jelen esetben nagyon egyszerű volt a dolog. A nagytereim a földszinten volt, széles üvegajtókkal, amelyek tekintettel az enyhe időre, egész idő alatt tárva-nyitva maradtak. Kényelmesen meghúzódtam az egyik verandaoszlop árnyékában, ahonnan mindent jól láthattam és hallhattam. Egész életemben sajnálhattam volna, ha ezt a látványt elszalasztom. Bevezetőben kijelenthetem, hogy Wooster úr ez alkalommal felülmúlta önmagát.
Wooster úr nagyban-egészben kifogástalan fiatalember, már ami az általános követelményeket illeti, egy dolog azonban hiányzik belőle. Nem az észre gondolok, mert az nem is kívánatos tulajdonság egy munkaadónál. Nehéz volna egyszóval meghatározni, hogy mire gondolok. Talán a “váratlan helyzetekben tanúsított lélekjelenlétnek” nevezhetném. Wooster úr képtelen megbirkózni a váratlan helyzetekkel. Hiányzik a lélekjelenléte. Kidülled a szeme és még egy halvány mosolyra sem képes.
Már gyakran szerettem volna, ha beleönthetném egyik előző munkaadóm életművészetét, aki minden helyzetben feltalálta magát. Montague-Todd úrra gondolok, az ismert bankárra, aki most üli második évét Dartmoorban. Ismertem embereket, akik azzal az eltökélt szándékkal keresték fel Todd urat, hogy megkorbácsolják és félóra múlva nevetgélve hagyták el az irodáját, szájukban Todd úr szivarjával. Todd úr számára gyerekjáték lett volna néhány keresetlen szót intézni egy tanteremre való fiatal hölgyhöz, sőt, biztosra veszem, hogy negyedóra alatt rábeszéli őket, hogy fektessék be a zsebpénzüket Todd úr számtalan vállalkozásának egyikébe. Wooster úr számára azonban valóságos istenítélet volt ez az egyszerű feladat. Alig vetett egy pillantást a mereven rábámuló fiatal hölgyekre, pislogni kezdett és idegesen húzogatta a kabátujját. Viselkedésre élénken emlékeztetett arra a szégyenlős fiatalemberre, akit egy vidéki bűvészelőadáson láttam. A bűvész rábírta, hogy jöjjön fel a színpadra és segédkezzen a mutatványnál. A fiatalember minden jobb meggyőződése ellenére felment a színpadra és egyszerre csak azon vette észre magát, hogy a bűvész nyulacskákat és keménytojásokat varázsolt elő a zsebéből.
A látványosság Tomlinson kisasszony rövid és hízelgő bemutatójával kezdődött:
— Lányok, — mondta Tomlinson kisasszony, — valószínűnek tartom, hogy egyik-másiktok jól ismeri hírből Wooster urat, sőt, feltételezem, hogy mindnyájan hallottatok róla.
Itt sajnálattal kell megállapítanom, hogy gazdám förtelmes mekegésre emlékeztető kacajra fakadt és amikor Tomlinson kisasszony megrökönyödött pillantás vetett rá, olyan vörös lett, mint a főtt cékla. 
Tomlinson kisasszony így fejezte be:
— Wooster úr volt olyan kedves és megígérte, hogy mielőtt tovább megy, néhány buzdító szót intéz hozzátok. Biztos vagyok benne, hogy mindnyájan éber figyelemmel hallgatjátok és jól emlékezetetekbe vésitek szavait. Most pedig…
Ezzel felemelte a jobbkezét és Wooster úr szemmel láthatólag abban a hiszemben, hogy a felhívás neki szólt, megköszörülte a torkát és beszélni kezdett. Azonban a felhívás a hallgatóságnak szólt, mert mielőtt gazdám három szót kinyöghetett volna, az egész terem egyszerre felállott és valami üdvözlő énekfélébe kezdett, amelynek zenéjét képtelen voltam megjegyezni, de a szövegére még elég jól emlékszem, így hangzott:

“Isten hozta, Isten hozta,
Isten hozta kedves vendég!
Kedves vendég Isten hozta!
Üdvözöljük, üdvözöljük,
Üdvözöljük, kedves vendég!
Kedves vendég üdvözöljük!”

Az énekesek jelentős szabadságot élveztek a hangfekvés megválasztásánál és egyáltalában nem törekedtek túlzott összhangra. Az egyes ütemeket befejező hangot, mindegyik addig nyújthatta, ameddig bírta szusszal. Így aztán olyan visítozás kerekedett, hogy öröm volt hallgatni. Határozottan ritka zenei műélvezet volt és nagyon mulatságosnak találtam. Wooster urat azonban valósággal földhöz vágta a dolog. Hátratántorodott és karját védekezőleg tartotta maga elé. Amikor a macskazene véget ért, várakozásteljes csend borult a teremre. Tomlinson kisasszony figyelmeztető pillantást vetett gazdámra, aki idegesen hunyorgott, nagyokat nyelt, aztán nekidurálva magát, előrelépett.
— Hát tudják… — kezdte, de aztán azonnal abbahagyta.
Úgy látszik észrevette, hogy ez a megszólítás nem illik sem a helyzethez, sem a hallgatósághoz.
— Hölgyeim!
A felharsanó kacagás újra belé fojtotta a szót.
— Lányok! — szólalt meg Tomlinson kisasszony. Aránylag lágy hangon beszélt, de a hatás azonnali volt. Síri csend borult a teremre. Csak felületesen volt alkalmam megismerni Tomlinson kisasszonyt, de máris őszinte csodálattal tekintettem rá. Úgy látszik, keményen a markában tartotta a gyeplőket.
Azt hiszem, ekkorára már Tomlinson kisasszony is tökéletesen tisztában volt Wooster úr szónoki képességeivel és arra a meggyőződésre jutott, hogy nem várhat tőle magasröptű beszédet.
— Kissé későre jár az idő és bizonyára önnek is sietnie kell, Wooster úr. Talán elég lesz, ha csak pár szót mond, valami kis jótanácsot, aminek hasznát vehetik az életben, aztán elénekeljük az iskola himnuszát és mindenki megy a dolgára.
— Aminek hasznát veszik? Hát… igen, azt hiszem…
— Csak pár szóban, Wooster úr! — mondta Tomlinson kisasszony nyomatékosan.
— Hát jó… igen… megvan… — kínos volt nézni Wooster úr szellem erőlködését. — Elmondok valamit, amit a legtöbb ember nem tud és ami nekem is hasznomra vált. Az öreg Henry bácsitól kaptam a tippet, amikor Londonba kerültem. Az öreg azt mondta: Sose felejtsd el, fiam, hogyha megállsz a Strandon, pontosan a Romano-étterem bejárata előtt és egyenesen előre nézel, magad előtt látod a Fleet-utcai Bíróság toronyóráját. A legtöbben ezt nem tudják és lehetetlennek tartják, mert legalább négy templomtorony esik útba, nem beszélve a Szent Pál székesegyház kupolájáról. Pedig arról az egy pontról a többi torony közti szűk résen keresztül jól látható az óra és ezt érdemes megjegyezni. Sok pénzt lehet ezzel nyerni, ha olyanokkal fogadunk, akik még nem tudják. — Ezt mondta Henry bácsi és — szavamra mondom, — igaza volt! Elmondhatom, hogy ez hasznomra vált az életben. Sok jó fontocskát nyertem vele és…
Tomlinson kisasszony szárazon közbeszólt:
— Talán jobb lesz, Wooster úr, — mondta hűvös, kimért hangon, — ha valami tanulságos történetkét mondana a lányoknak, amiből okulhatnak a jövőben. Amit mondott, az kétségtelenül érdekes, de kissé, hogy úgy mondjam, nem jellemnevelő.
— Ó, igen… amiből okulhatnak… igen… hápogott Wooster úr és pár másodpercig keményen törte a fejét, aztán hirtelen felragyogott az arca. — Megvan! Hát akkor elmondom a tőzsdés és a kórista-lány esetét…
— Most pedig elénekeljük az iskolai himnuszt! — jelentette ki Tomlinson kisasszony és olyan komoran tornyosult gazdám fölé, mint egy jéghegy.
Úgy határoztam, hogy nem hallgatom meg az iskola himnuszát. Valószínűnek látszott, hogy Wooster úrnak hamarosan szüksége lesz a kocsira. Visszaballagtam a kocsiszínhez, hogy minden pillanatban útra készen álljak.
Nem kellett várnom. Pár másodperc múlva odabotorkált gazdám. Rossz volt ránézni. Wooster úr nem tartozik a kifürkészhetetlen arcú férfiak közé. Könnyű a vonásaiban olvasni. Olyan az arca, mint a tengerszem tiszta tükre, a legkisebb érzés is visszatükröződik róla. Most is úgy olvastam benne, mint a nyitott könyvben. Már az első szavai is megfeleltek várakozásomnak.
— Tóbiás! — mondta rekedten. — Kijavította már azt az átkozott kocsit?
— Éppen most fejeztem be, uram. Megállás nélkül dolgoztam rajta.
— Hát akkor menjünk, az Isten szerelmére!
— De úgy hallottam, uram, hogy beszédet intéz a fiatal hölgyekhez?
— Már túl vagyok rajta, — felelte szaporán pislogva Wooster úr. — Beszéltem hozzájuk.
— Remélem, sikere volt, uram?
— I-igen, nem mondom. Határozott sikerem volt. Minden úgy ment, mint a karikacsapás. De talán már indulhatnánk? Elvégre, az ember nem élhet vissza a szíves vendéglátással. Nem igaz, Tóbiás?
— Tökéletesen igaza van, uram.
Bemásztam a kormány mögé és éppen el akartam indítani a motort, amikor hangokat hallottam az épület felől. Wooster úr az első hangra beugrott a kocsiba és hihetetlen fürgeséggel leguggolt a kocsi fenekére. Mire hátranéztem, már magára húzta a kocsitakarót és még egy könyörgő pillantást vetve felém, eltűnt alatta.
— Nem látta Wooster urat, fiam?
Tomlinson kisasszony lépett a kocsihoz, egy szikár, idősebb hölgy kíséretében. Az utóbbi szólított meg és kiejtése elárulta, hogy francia származású.
— Nem, madame — feleltem határozottan.
A francia hölgy sebesen pörgő nyelvvel mondott valamit franciául Tomlinson kisasszonynak.
— Valami baj van, kisasszony? — érdeklődtem.
Tomlinson kisasszony rendes körülmények közt nem olyan hölgy, aki szó nélkül bizalmába avatna egy sofőrt, bármilyen megnyerő arcú legyen is az. Hogy most ezzel nem törődött, világosan mutatta, mennyire fel van háborodva.
— Igen, baj van! Mademoiselle jelentette, hogy rajtakapott néhány lányt a bokrok közt, amint cigarettáztak. Amikor kivallattuk őket, azt állították, hogy Wooster úr kínálta meg őket, — ezzel sarkonfordult. — Biztosan a kertben bujkál. Meg vagyok róla győződve, hogy ez az ember nem épelméjű. Jöjjön, mademoiselle!
Wooster úr csak pár perc múlva merte elődugni az orrát a takaró alól. Amint kidugta fejét, élénken emlékeztetett egy teknősbéka fejére, amint a veszély elmúltával előbújik páncélja mögül.
— Tóbiás!
— Parancsoljon, uram?
— Mozogjon! Gyújtsa már be azt a motort. És meg ne álljon Londonig, ha Istent ismer! Úgy menjen, mint a villám!
Rátettem lábam az önindítóra.
— Talán az lesz a legbiztosabb, uram, ha lassan hajtok, amíg elhagyjuk az iskola területét. Még elgázolhatnánk egy ifjú hölgyet…
— Hát aztán! — förmedt rám Wooster úr keserűen.
— Vagy esetleg Tomlinson kisasszonyt, uram.
— Hallgasson, Tóbiás, — felelte sóváran Wooster úr, — mert összefut a számban a nyál.
— Tóbiás, — mondta Wooster úr, amikor egy héttel az eset után bevittem neki az esti adag viszkit és szódát, — látja, így szép az élet!
— Tessék, uram?
— Kényelmes, kellemes és ami a fő, biztonságos. Az ember figyeli az órát és azon tűnődik, vájjon elkésik-e Tóbiás a jó öreg itókával és máris nyílik az ajtó és már hozza is a tálcán. Mindig ugyanakkor, soha egy perccel sem előbb, vagy később és leteszi az asztalra és kimegy. Másnap este pedig újra nyílik az ajtó és belép a tálcával és leteszi és kimegy. Harmadnap este ismét… és így tovább. Tudja, ez olyan megnyugtató, biztonságos érzést ébreszt az emberben. Valóságos idegcsillapító! Ez a helyes kifejezés! Idegcsillapító!
— Köszönöm, uram. Egyébiránt szabad érdeklődnöm…
— Szabad.
— Sikerült már megfelelő házat találnia, uram?
— Házat? Miféle házat?
— Úgy tudtam, uram, hogy fel akarja adni ezt a lakást és egy nagyobb házat óhajt bérbevenni, amelyben a kedves húga, Schoolfieldné Őnagysága a három kislányával kényelmesen elférne önnel együtt?
Wooster úr hevesen összerázkódott.
— Velem? Nem ettem kefét!
— Ahogy tetszik, uram — feleltem előzékenyen.


— VÉGE. —

