
lóbb zsoltárokra fakadt cserepes ajka, oly megindítóan esdekelt Isten lá
tásának kegyelméért, hogy a kérgesszívűkatonák is felhagytak gúnyoló
dásaikkal.

A karavánszállás gazdáját nagyon megrendítette a nagyhírű próféta
szerencsétlensége. Titkon kiosont hozzá, hogy megetesse, megitassa.

- Nem szegem meg a nagyúr törvényét. En már csak a hóhér mosdó
vizéből iszom utoljára, - hárította el a kínálgatást.

Samrait már eszméletlen' állapotban dobták le a várbörtön legmélyebb
cellájába. Jött a porkoláb s néhány kemény pofonnal visszakényszerítette
az öntudat világosságára.

- Mikor fogadhatom a hóhér tisztelgését? - kérdezte.
- Hajnalban - dörmögte a porkoláb, majd kibontotta kötelékeiből

a rabot s eltávozott. Rázárta az ajtót.
A próféta megszabadult kötelékeitől. Kinyújtózott a pricesen és várt.

Nem a hajnalt várta, nem a hóhért várta, hanem Istent.
Isten pedig csakugyan eljött. Angyalaival jött el. Köztük volt az ő

egykori vendége is, az ifjú pásztor.
Ragyogó fényesség árasztotta el a tömlöc fekete mélyét.
Samrai megelégült, hamiskás mosollyal fogadta az Urat:
- Mégis csak megértem, amiért százévig könyörögtem, s csak egy

keveset szenvedtem. Most végre, színről-színre láthatlak ...
- Láss, szentem, láss - mcsolygott az Úr. - Láss mindörökké.
Aztán előre lépett az ifjú Angyal, a próféta hatalmas barátja s az Úr

intésére lefogta a Sáskaevő fáradt szemét. ...

•
Az igazi gentleman gondosan kerül mindent, ami zavart vagy megráz

l~ódtatást idézne elő azokban, akiknek társaságában van. Kerüli az ellentétes
vélemények összecsapását, az érzelmek iitkozését, minden kényszert vagy gya
nakvást vagy szomorúságot, vagy neheztelést, mert legfőbb célja, hogy min
denki kellemesen és otthon érezze magát. Minden társát figyelemmel kiséri:
bátorit ja a félénket, lovagias a távollevőkhöz és könyörületes a nevetséges
iránt. Tekintettel tud lenni arra, akivel beszél, kerüli az időszerűtlen célzáso
kat vagy a kellemetlen beszédtárgyat, ritkán hangadó a társalgásban és soha
sem fárasztó. Mikor szivességet tesz, könnyedén teszi, és amikor ad, úgy tűnik,

mintha kapna. Sohasem beszél magáról, csak ha kényszeritik, sohasem védi
magát puszta visszavágással, nem hallja meg a rágalmat, a pletykát, aggá
lyosan becsületes, amikor a vele szembenállók inditékait kutatja, és mindent
a legkedvezőbben értelmez. Sohasem álnok vagy kicsinyes a vitában, soha
sem vesz igénybe méltatlan· előnyöket, nem téveszti össze a személyeket vagy
az éles szavakat az éruekkel, nem célozgat olyasmire, amit nem mer nyiltan
kimondani. Előrelátó okosságból betartja a régi bölcs szabályt: ellenfelünket
mindig leendő barátként kell kezelnünk. Túlságosan jóérzésű, semhogy a sér
tés bánthatná, túlságosan leköti a tárgy, semhogy az igazságtalanságokra em
lékezzék, és túl gyanútlan ahhoz, hogy gonosz indulatokat hordozzon. Filozó
fikus elveinek hála, békés, türelmes és nyugodt. Elfogadja a fájdalmat, mert
elkerülhetetlen, hozzátartozói elvesztését, mert vissza nem hozhatja őket, és
a halált, mert ez neki a sorsa. Ha bármiféle vitába bonyolódik, fegyelmezett
értelme megóvja őt egyes kiemelkedő, de rosszul nevelt elmék meggondolat
lan udvariatlanságától; akik, akár az életlen fegyver, tépnek és ütnek ahelyett,
hogy élesen metszenének, akik nem értik az érvelés lényegét, erőiket csekély
ségekre [ecsérlik, ellenfeleiket félreértik, és a kérdést sűrűbb homályban
hagyják, mint amilyenben találták. Alláspontja lehet igaz vagy téves, neki
azonban túl világos a feje ahhoz, hogy igazságtalan legyen; épp olyan egy
szerű, mint amilyen erőteljes, és épp olyan tömör, mint amilyen hatásos.
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