
Ugyan, marhaság - mondta aztán. - Marhaság az egész. Inni akarok
valamit,

- Csak annyit mondok, hogy a vesztedbe rohansz - mondta Sylvester.
- Tudod, hogy megárt neked az ital. Nagyon jól tudod. .

A zsoké keresztüíhaladt az ebédlőn es bement a báeba. Rendelt egy
Manhattan-koktelt ; Syívester látta, hogy szorosan összezárt sarokkal álldo
gál, olyan feszes testtartasban, mint egy ólomkatona. Kisujját eltartotta a
kokteíospohártol és apró kortyokban szopogatta az italt.

- isolond ez - mondta Símmons. - Mondom, hogy bolond.
Sylvester a gazdag ember felé fordult.
- Ha báránysürtereszik, egy óra mulva látni lehet a húst a gyomrában.

Nem birja kiizzadní magából az ételt. Már ötvenegy és fél kiló. Másfél kilót
hizott azota, hogy eljőttunk Miamíból,

- Zsokénak nem szabad innia - mondta a gazdag ember.
- Az étel se ízlik már neki úgy, mint régebben. Es nem is tudja kííz-

zadni magából. Ha báránysültet eszik, látni lehet,. hogy megáll a gyomrában
és nem megy lejjebb.

A zsoke megitta a koktélját. Aztán hüvelykujjával szétnyorpta a pohár
alján levő cseresznyét és éltoltá magától a poharat. Baloldalán állt a két
blézeres lány, egymás felé fordulva. A bár másik végében két nepper arról
vitatkozott, hogy melyík a világ legmagasabb hegye. Mindenki társaságban
volt; senki se volt egyedül ezen az éjszakán. A zsoké vadonatúj ötvendollá
ros bankóval fizetett és számolatianul zsebrevágta a visszajáró pénzt.

Visszament az ebédlőbe ahhoz az asztalhoz, ahol a három férfi ült, de ő

állva maradt.
- Nincs nektek olyan memóríátok. - Olyan alacsony volt, hogy az

asztal széle majdnem a hasát érte, és amikor inas kezével megmarkolta az
asztal sarkát, le se kelletrt hajolnia. - De hogy is volna, hiszen ti csak a za-
bálással törödtök. Mert ti csak... .

- Na de Bitsyl - könyörgött Sylvester, - Ertelmesebben js viselked-
h~nclJ :

- Ertelmesebben, értelmesebbenl - A zsoké szürke arcamegremegett,
aztán' torz vigyor jelent meg rajta. Megrázta az asztalt, hogy a tányérok cső

römpölní kezdtek, egy pillanatig úgy látszott, hogy föl is borítja. De hirtelen
megállt. Belenyúlt a hozzá legközelebb levő tányérba és kivett belőle egy
marék sültkrumplít, Bekapta, alaposan megrágta. felső ajka előrecsücsörö-.

dött, aztán megfordult és a szőnyegre köpte a péppé rágott falatot.
- Nemtelen fráterek - mondta vékony, rekedt hangon. Úgy forgatta

szájában a szavakat, mintha finom pecsenyét enne. - Nemtelen fráterek
- mondta mégegyszer, majd sarkonfordult és peckes léptekkel kisétált az
ebédlőből.

Sylvester megvonta lomha, széles vállát. A gazdag ember fölitatta az
asztalra loccsant néhány csepp vizet, és a három férfi szótlanul ült, míg oda
nem ment a pincér, hogy Ieszedje az asztalt.

Fordította Molnár nuao«

Tisztítsd meg, Uram, könyörgöm, szioemet, hO(Jy a ?Jigasztalás lelke kellemes
latoisra találjon benne és kegyelmi ajándékaival kidíszítse ezt a lakást.

Szalézí Szent Ferenc


