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I. Pat bemutatkozik
1.

– Hohó, azt hiszem, nemsokára keresgélnem kell a
petrezselyemágyásban – jegyezte meg Judy Plum, amikor
nekifogott, hogy Winnie piros kreppruháját csíkokra szabdalja
a szőnyegcsomózáshoz. Büszke volt magára, hogy kisírta a
ruhát Mrs. Gardinerből. Mrs. Gardiner szerint Winnie talán
még egy nyarat hordhatná a ruhát. Bármi mást szed is az
ember egy petrezselyemágyásban, piros kreppruhát biztos
nem.

De Judynak nagyon fájt a foga arra a ruhára. Pontosan
olyan színárnyalata volt, mint amit a szőnyeg felszínéből
„kiemelkedő", tömött virágú rózsák belső szirmaihoz
elképzelt, ahhoz a finom új szőnyeghez, amit Hazel néninek
csomózott, és amelynek szélein aranybarna „indadísz”
kígyózott, a közepén pedig olyan vörös és lila rózsacsokrok
díszelegtek, amelyekhez hasonló egyetlen földi rózsabokron
sem nő.

Judy Plum – ahogy ő mondta – „nevet szerzett” már a
szőnyegcsomózásban, és elhatározta, hogy ez a szőnyeg
mestermű lesz. Hazel néninek szánta nászajándékul, már ha
az említett ifjú hölgy idén nyáron végre tényleg férjhez megy,
és Judy szerint ennek már nagyon is itt volt az ideje, miután
olyan sokáig válogatott.
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Pat, aki érdeklődéssel figyelte a szőnyeg alakulását,
semmiről sem tudott, azt leszámítva, hogy a szőnyeg Hazel
néninek készül. Az Ezüst Erdő farmon még egy esemény
közelgett, amiről Pat szintén nem tudott, és amivel
kapcsolatban Judynak az volt a véleménye, hogy ideje lenne rá
figyelmeztetni. Amikor valaki hét éve a család „kicsi kincse",
hogy tekint majd egy trónkövetelőre? Judy, aki mindenkit
mértékkel szeretett Ezüst Erdőben, csak Patet szerette
mértéktelenül, nagyon nyugtalankodott emiatt. Pat mindig túl
komolyan vett mindent. Vagy, ahogy Judy mondta, „túl
hevesen szeretett”. Aznap reggel is micsoda jelenetet
rendezett, mert Judy szerette volna elkérni tőle a régi lila
szvetterét a rózsákhoz. Patnek már nagyon szűk volt, és ha
lehet, több volt rajta a lyuk, mint az anyag, de Pat hallani sem
akart arról, hogy lemondjon róla. Imádta azt a régi szvettert, és
még egy évig hordani is akarta. Foggal-körömmel harcolt érte,
úgy védte, mint egy anyatigris, és Judy – természetesen –
beadta a derekát. Pat mindig így viszonyult a ruháihoz. Addig
hordta őket, míg le nem foszlottak róla, mert annyira a
szívéhez nőttek, hogy képtelen volt megválni tőlük. Utálta az
új holmiját, aztán egy-két hét viselés után bekövetkezett a
teljes pálfordulás, és amilyen hevesen utálta, olyan hevesen
szerette meg őket.

– Furcsa gyermek, az eccer szent – mondogatta mindig
Judy, és megcsóválta őszülő fejét. De kikaparta volna bárki
szemét, aki rajta kívül furcsa gyereknek meri nevezni Patet.

– Mitől furcsa? – kérdezte egyszer Sidney harciasan. Sidney
nagyon szerette Patet, és nem szívesen hallotta, hogy
furcsának nevezik.
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– Mer' egy kobód aznap, mikó' megszületett, megérintette
egy kis ződ rózsatüskével – magyarázta Judy rejtélyesen.

Judy jól ismerte a koboldok, házi kísértetek, ló alakú vízi
lidércek és más izgalmas lények szokásait.

– Így aztán nem tud olyan lenni, mint mások. De ez nem
baj. Olyan dogokat akar majd, amiket mások nem.

– Miféle dolgokat? – kíváncsiskodott Sidney.
– Jobban ragaszkodik majd az emberekhez… meg a

dógokhoz, mint a többség…, és ebben nagy örömit fogja lelni.
De nagyobb fájdalmat is okoznak majd neki. A tündérek
adományaival ez a bökkenő, és az embernek a jót meg a
rosszat is el kell fogadnia.

– Ha a kobold csak ennyit tett vele, nem sokra becsülöm –
jegyezte meg az ifjú Sidney megvetően.

– Csitt! – háborodott fel Judy. – Nem tudhatod, ki vagy mi
hallgatódzik! És akkó' még nem is mondtam mindent. Látni
fog dógokat. Éjjel sok száz boszorkányt, akik az erdő fölött
repűnek a seprűjükön, a fekete macskájuk meg mögöttük
gubbaszt! Ehhe' mit szónál?

– Hazel néni azt mondja, nincsenek boszorkányok, kivált
nem a Prince Edward-szigeten – hetvenkedett Sidney.

– Ha nem hiszel semmiben, mi mulaccságod lesz az
életben? – tette fel Judy a költői kérdést. – Lehet, hogy a
szigeten nincsenek boszorkányok, de Írországban
hemzsegnek. A nagyanyám látott is egyet.

– Te boszorkány vagy? – tette fel a kérdést merészen
Sidney.

Már régen meg akarta tudni.
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– Lehet bennem egy vonónyi – jelentette ki Judy
jelentőségteljesen –, bár még messze vagyok attó', hogy igazi
boszorkány legyek.

– És biztos vagy benne, hogy a kobold megszúrta Patet?
– Biztos? Ugyan, hogy lehetnék biztos bármiben is, amit

egy kobód csinál? Talán a kevert vére miatt olyan furcsa.
Francia, angol, ír, skót és kvéker… én mondom, borzasztó
keverék!

– De hiszen ez már régen volt! Tom bácsi szerint most már
csak kanadaiak vagyunk.

– Ugyan már! – sértődött meg Judy. – Ha Tom bácsikád
többet tunna erről, mint én, akkó' miér' kéne most halálra
nyúznod engem a kérdéseiddel? Gyerünk, szedd a lábad és
iszkiri, mer' még rá találok csapni a kis popsidra!

– Nem hiszem, hogy vannak boszorkányok és koboldok! –
rikoltotta Sid, hogy még jobban felbosszantsa Judyt. Judy
Plumot mindig öröm volt felheccelni.

– Hohó, komolyan? Ismertem ám egy embert odahaza
Írországban, aki ugyanezt mondta. Olyan merészen mondta,
mint egy oroszlán. Oszt egy éjjel, amikó' olyan helyről gyütt
haza, ahol nem lett vóna szabad lennie, találkozott néhánnyal.
Hohó, hogy azok mit műveltek vele!

– Mit, mit? – firtatta lelkesen Sid.
– Te csak ne akard tunni! Jobb, ha sosem tudod meg. De

aztán már sosem vót a régi, és többet nem jártatta a száját a
tündérekről, nekem elhiheted. Úgyhogy azt tanácsolom neked,
hogy egy kicsit óvatosabb légy, mit mondasz hangosan, amikó'
azt hiszed, egyedül vagy, te bátor legényke!
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2.

Judy a saját szobájában csomózta a szőnyeget, a konyha
fölött. Micsoda érdekes szoba volt az! (Legalábbis Ezüst Erdő
gyerekserege szerint.) A falakat nem vakolták be. A falak és a
mennyezet sima, csupasz falécekből készült, amelyeket Judy
mindig ragyogó fehérre meszelt. Hatalmas ágy állt a szobában,
amelyben egy polyvával tömött ciha volt. Judy lekicsinylően
vélekedett a tollal tömött dunyhákról, a matrac pedig
véleménye szerint a Lenti Rossz Ember, vagyis az ördög
modern találmánya volt. A párnahuzatokat „fenyőtobozos”
horgolt csipkével szegte, és az ágyat hatalmas, tűzött és
vattázott „kézírásos emléktakaró” takarta, amelyet évekkel
azelőtt egy helyi egyesület készített, és Judy megvásárolt.

– Szeretek ott heverészni egy kicsit, amikó' felébredek, és
nézegetni azoknak a nevit, akik mán jó melegben fekszenek
odalenn, miközben én vígan és egészségesen élem még az
életemet – mondogatta.

Az Ezüst Erdő-beli gyereksereg mind szeretett időnként
Judy szobájában aludni, amíg akkorák nem lettek, hogy
kinőtték az ágyát, és elhallgatták, ahogy azokról mesél,
akiknek a neve a takarón volt. Rég elfeledett történeteket, régi
szerelmeket mesélt nekik Judy, aki mindent tudott, vagy ha
nem tudta, hát kitalálta. Bámulatos emlékezőtehetséggel volt
megáldva, és mestere volt a drámai fordulatoknak. És a meséi
nem is voltak mindig olyan ártalmatlanok. Kimeríthetetlen
tárházzal rendelkezett a kísértetekről és az „igazi, szép kis
gyilkosságokról” szóló mesékből, és kész csoda, hogy nem
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rémítette halálra a kicsiket, akik viszont kellemes borzongást
éreztek a történetei hallatán. Tudták, hogy Judy történetei nem
valóságosak, de ez mit sem számított. Elbűvölő, érdekes
hazugságok voltak. Judynak megvolt az az élvezetes szokása,
hogy folytatólagosan mesélt, egyik estéről a másikra átvitte a
történetet, és úgy hagyta abba a leglélegzetelállítóbb
pillanatban, hogy azt bármelyik sorozatíró tollforgató
megirigyelhette volna. Pat kedvence egy meggyilkolt emberről
szóló borzalmas történet volt, akit darabokban találtak a
házban elszórva; az egyik karját a padláson, a fejét a pincében,
az egyik combcsontját a kamrában, egy fazékban. – Olyan
kellemesen borzongató, Judy!

Az ágy mellett egy horgolt bútorvédővel letakart asztalka
állt, azon pedig egy gyöngyökkel kivarrt, szív alakú tűpárna és
egy kagylókkal teleragasztott doboz, amelyben Judy a
gyerekek első fogát és egy hajtincsüket őrizte. Volt mellettük
még egy ausztrál garda kagyló, és egy kis méhviasz is, amivel
Judy végigsimította a cérnát, és amit úgy szelt keresztül-kasul
a számtalan vékony vonal, mint Bay Shore-on Hannah
üknagynéni arcát a ráncok. Judy Bibliája is itt feküdt, meg egy
„Hasznos tudnivalók” című vastag könyvecske, amelyből
Judy mindig pontosan tudta, melyik bölcsességet halássza elő.
Judy más könyvet nem is olvasott. Az emberek sokkal
érdekesebbek, mint a könyvek, mondogatta.

Szárított varádics, cickafark és kerti gyógynövénycsokrok
lógtak mindenütt a mennyezetről, és holdfényes éjszakákon
csodásan hátborzongató látványt nyújtottak. Judy nagy, kék
ládája, amit harminc éve az óhazából hozott, a fal mellett állt,
és amikor Judy különösen rózsás hangulatban volt,
megmutatta a gyerekeknek a benne levő holmikat, egy
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különös és érdekes mélange-t, mert a maga idejében Judy
megfordult egy-két helyen a világban. Írországban született,
tizenévesen „házhoz járt", méghozzá nem is akármilyen
házhoz, hanem egy „kastélyba", amint az ámuldozó tekintetű
Ezüst Erdő-beli gyerekek megtudták. Aztán Angliába ment, és
ott dolgozott, amíg az egyik kalandra éhes fivére a fejébe nem
vette, hogy Ausztráliában próbál szerencsét, és Judy vele
tartott. Amikor Ausztrália mégsem volt az ínyére,
megpróbálkozott Kanadával, és néhány évre letelepedett egy
Prince Edward-szigeti farmon. Pat nagyszülei még éltek,
amikor Judy elkezdett az Ezüst Erdő farmon dolgozni, és
amikor a fivére közölte a szándékát, hogy szedi a sátorfáját, és
Klondike-ba megy, Judy hűvösen közölte vele, hogy mehet
egyedül. Neki tetszik a „Sziget”. A korábban bejárt helyek
közül ez hasonlít legjobban az óhazára. Szereti az Ezüst Erdőt,
és szereti Gardineréket, mondta.

Judy azóta is Ezüst Erdőben élt. Itt volt, amikor „Hosszú
Alec” Gardiner hazahozta ifjú asszonyát. Itt volt, amikor a
gyerekek megszülettek. Ide tartozott. Ezüst Erdő és Judy
elválaszthatatlanok voltak. Mivel kitűnő memóriája volt, és
rajongott a mesékért és a legendákért, jobban el tudta mondani
a család történetét, mint maguk Gardinerék. Soha nem jutott
eszébe férjhez menni.

– Nem vót, csak egy udvarlóm – mesélte egyszer Patnek. –
Egy szeles éjszakán az ablakom alatt adott szerenádot, én meg
egy kancsó szappanos vizet löttyintettem a nyakába. Lehet,
hogy ez kedvét szegte. Mindenesetre ennél tovább sosem
jutott.

– Nagyon bántad? – kérdezte Pat.
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– Soha egy percig sem, kincsem. Mellesleg annyi esze sem
vót, mint egy csirkének.

– Mit gondolsz, férjhez mehetsz még, Judy? – firtatta Pat
aggodalmasan. Szörnyű lenne, gondolta, ha Judy férjhez
menne, és elköltözne innen.

– Ugyan mán, az én koromban! Olyan öreg vagyok, mint az
országút!

– Hány éves vagy, Judy Plum?
– Nem illendő ilyet kérdezni, de kicsi vagy még ahhó',

hogy ezzel tisztában légy. Olyan öreg vagyok, mint a nyelvem,
és kicsit öregebb, mint a fogam. De ne törd a kis fejed az én
férjhezmenetelemen. A házasság csak púp az ember hátán,
meg a pártában maradás is, és én inkább a mellett a púp
mellett maradok, amit már ismerek.

– Én sem megyek soha férjhez, Judy! – jelentette ki Pat. –
Mert ha férjhez mennék, el kellene mennem Ezüst Erdőből, és
azt nem viselném el. Itt maradok örökre… Sid meg én, és te is
velünk maradsz, ugye, Judy? És megtanítasz, hogyan kell
sajtot készíteni!

– Hohó, szóval sajtot? Manapság mán a sajtgyárak készítik
a sajtot. Ezüst Erdőn kívül nincs még egy farm a Szigeten, ahol
sajtot készítenek. És azt hiszem, itt is ez az utolsó nyár, hogy
ilyesmire adom a fejem.

– Jaj, Judy Plum, nem szabad abbahagynod a sajtkészítést!
Örökkön-örökké sajtot kell csinálnod! Kéééérlek, Judy Plum!

– No, talán kettőt-hármat készítek a családnak – adta be a
derekát Judy. – Édesapád úgyis mindég aszongya, a gyárinak
nincs olyan íze, mint az otthoninak. Hát hogy is lenne? Jótól
kérdezed! Ugyan mit tudok én a sajtkészítésrő'? Hohó, mennyi
változás vót, mióta a Szigetre gyüttem!



18

– Gyűlölöm a változást! – vágta rá majdnem sírva Pat.
Szörnyű volt még csak belegondolni is, hogy Judy nem

készít többé sajtot! Belekeveri azt a rejtélyes valamit, amit
„renninnek” hívnak… másnap reggel pedig ott a gyönyörű,
fehér aludttej… aztán az egészet abroncsok közé szorítják, és a
templom-csűrben a régi „prés” alá teszik, és a kerek, szürke
kővel lenyomtatják. Aztán következik a nagy, aranysárga
„holdtányérok” hosszú szárítása és érlelése a padláson, és
mindegyik nagyra sikerül, kivéve azt az édes kicsit, amelyiket
külön abronccsal Patnek készít. Pat tudta, hogy North Glenben
mindenki nagyon régimódinak tartja Gardineréket, mert még
most is maguk készítik a sajtot, de kit érdekel? A csomózott
szőnyeg is régimódi, de a nyáron idelátogatók és a turisták
rajonganak érte, és valamennyit megvették volna, amit Judy
készített. De Judy egyet sem ad el. Az Ezüst Erdő számára
csomózza őket, és senki másnak.
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3.

Judy serényen dolgozott: még a „homály” – ahogy a hajnalt
és az alkonyatot hívta – előtt be akarta fejezni a rózsát. Pat
szerette ezt a szót. Olyan bájosan és furcsán hangzott. Pat a
konyhalépcső pihenőjén ült egy kis zsámolyon, Judy nyitott
ajtaja előtt, rákönyökölt sovány térdére, és szögletes állát a két
tenyerébe támasztotta. Nevető kis arca, amely akkor is kacagni
látszott, ha szomorú, dühös vagy rossz volt, télen
elefántcsontfehér volt, de már kezdett egy kis nyári színt
kapni. A haja vörösesbarna volt, egyenes szálú és hosszú. Ezüst
Erdőben senki sem mert még bubifrizurát vágatni. Judy
akkora grimbuszt csinált miatta, hogy anya nem merte Winnie
vagy Pat haját levágni. Ebben csak az volt a különös, hogy
Judy maga vágta a haját, és a frizurája pontosan ahhoz a
divathoz igazodott, amit annyira lenézett. Judy mindig rövidre
nyírva viselte őszülő haját. Nincs ideje hajcsatokkal bajlódni,
állította.

Kandúr uraság ült Pat mellett a pihenőről Judy szobájába
vezető egyetlen lépcsőfokon, és olyan pimasz zöld szemmel
pislogott rá, amely pár száz éve még máglyára juttatta volna
Judyt. A nagy, szikár macska úgy festett, mintha egy seregnyi
titkos baj emésztené, és Judy részrehajló becézgetése ellenére is
örökösen zörögtek a csontjai. Fekete volt, a „legfeketébb
macska, akit életembe' láttam”. Egy ideig névtelenül éldegélt.
Judy szerint nem szerencsés nevet adni egy állatnak, aki csak
úgy „gyün”. Ki tudja, mi veszi a névadást zokon? Így aztán a
fekete nőstény macskát előbb Judy Macskájának hívták – így,
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nagy betűkkel –, amíg egy nap Sid Kandúr uraságként nem
említette, és ettől a perctől ráragadt a név, amit még Judy is
elfogadott. Pat nagyon szerette az összes macskát, de a Kandúr
uraság iránti szeretetébe tiszteletteljes félelem vegyült. Úgy
tűnt, mintha a semmiből bukkant volna elő, és nem is úgy
született volna, mint a többi macska, ráadásul kizárólag
Judyhoz tartozott. Az ágya végében aludt, egyenesen feltartott
farokkal követte mindenhova, és még senki sem hallotta
dorombolni. Nem lehetett ráfogni, hogy társas hajlamú állat.
Még Judy is, aki pedig nem látott benne kivetnivalót,
elismerte, hogy „egy kicsit válogatós, hogy kivel áll szóba”.

– Éppenséggel nem lehet beszédes macskának nevezni, de
a maga módján nagyszerű társaság – jelentette ki.
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II. Ezüst Erdő bemutatása
1.

Pat kinézett a pihenő melletti falon vágott kis kerek
ablakon, csermelybarna szeme rezzenetlen volt, míg Judy azt a
megfejthetetlen megjegyzést nem tette a petrezselyemágyásról.
Ez volt a kedvenc ablaka, kifelé nyílt, mint egy hajóablak.
Valahányszor felment Judy szobájába, mindig megállt, és
kinézett rajta. Drága kis szeszélyes szellők járultak ehhez az
ablakhoz, amelyek sosem jöttek más ablakokhoz, és olyan
csodálatos dolgokra lehetett innen kilátni! Az Ezüst Erdő
farmnak s háznak nevet adó nagy fehér nyírfaligetre, amely a
hegyet borította, és amely tele volt tündéri gyöngybaglyokkal,
akik szinte sosem rikoltoztak, inkább doromboltak és
kacagtak. Mögötte terült el a régi farm összes kis erdős völgye,
lejtője és mezője, amelyek közül néhányat szögesdrót
kerítéssel, másokat ezüstszürke ún. „nyújtók” cikcakkos
vonalú léckerítésével vettek körül, amelyek sarkában sűrűn
nőtt az aranyvessző és az őszirózsa.

Pat imádott minden földdarabot a farmon. Sidney-vel
felfedezték, bekóborolták mindet. Pat nem is földeknek látta
őket, hanem embereknek. A hegyoldali nagy mezőt, ahol idén
tavasszal búza termett, és most olyan volt, mint egy hatalmas
zöld szőnyeg, a Csendes Tó mellettit, amelynek kellős közepén
egy mélyedés volt, s benne víz, mintha egy óriásasszony
belenyomta volna az ujját a puha földbe, amikor a világ még új
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volt. A tavat egész nyáron százszorszépek és nőszirmok vették
körül, és perzselő napokon Siddel itt áztatták átforrósodott,
fáradt kis lábukat. A Mazsolás Sütemény Mezőt, amely egy
háromszögletű földdarab volt, és a lucfenyő ligetben ért véget,
az ingoványos Boglárkás Mezőt, ahol a világ összes boglárkája
virított, az Elmúlt Nyarak mezejét, amelyet szeptemberben
majd lila őszirózsabokrok pettyeznek, a hátul rejtőző Titkos
Mezőt, amelyet egyáltalán nem lehetett látni, és amelynek a
létezését sejteni sem lehetett, amíg az ember át nem sétált az
erdőn, ahogy Siddel egy nap bátran meg is tették, és hirtelen ki
nem bukkantak a kerek napfényfoltban fürdő, juhar- és
fenyőfákkal teljesen körülvett tisztásra, amelyet belengett az
aranyló, aromás páfrányok illata. A tollpihéhez hasonló szittyó
között vadeperlevelek vöröslöttek, és nagy kőhalmok is
magasodtak itt-ott, amelyek réseiben saspáfrány burjánzott, és
a tövükben csomókban nőtt a hosszú szárú eper. Pat életében
először itt szedett eper „csokrot”.

Abban a szegletben, ahol beléptek a tisztásra, két édes kis
lucfenyő nőtt, amelyek közül az egyik egy hajszálnyival
magasabb volt, mint a másik; báty és húg, akárcsak Sidney és
ő. Tüstént el is nevezték őket Erdő Királynőjének és Páfrány
Hercegnőnek. Vagy inkább csak Pat tartotta fontosnak a
névadást. Ettől olyanok lettek, mint az emberek. Emberek,
akiket szeretett.

A Titkos Mezőt mindennél jobban szerették. Mintha csak az
övék lett volna, mintha ők lettek volna az elsők, akik
felfedezték. Olyan más volt, mint a csűr mögötti kopár kis
köves földdarab, amit senki sem szeretett, csak Pat. Pat is csak
azért, mert Ezüst Erdőhöz tartozott. Ennyi neki elég is volt.
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De abból az elbűvölő kis ablakból nem csak a mezőket
lehetett látni ezen a gyönyörűséges tavaszi estén, amikor
nyugaton az ég csupa arany és lágy rózsaszín volt, és Judy
„homálya” kezdett lefelé kúszni az Ezüst Erdőből. Keletre
feküdt a Ködhegy, amely kicsivel magasabb volt, mint az
ezüst erdős domb, és a legtetején három jegenyenyárfa tört az
ég felé, mint három komor, fekete, hűséges őrszem. Pat
iszonyatosan szerette azt a hegyet, bár nem Ezüst Erdő
területén volt: úgy egy mérföldnyire lehetett a farmtól, és
Patnek fogalma sem volt, kié, de persze csak bizonyos
értelemben nem tudta, valójában tisztában volt vele, hogy az
övé, mert ő annyira szerette. Reggelente üdvözlésképpen
odaintegetett neki az ablakából. Egyszer, amikor még ötéves
volt, emlékezett rá, hogy egy napot a nagynénjeinél töltött a
Bay Shore-i farmon, és mennyire félt, hogy míg távol van, a
Ködhegyet esetleg eltolják! Micsoda boldogság volt, hogy
amikor hazaért, a helyén találta: érintetlenül álltak rajta a
nyárfák, és a hatalmas telihold korong felé nyújtogatták az
ágaikat. Most már Pat nagy volt, majdnem hétéves, öreg és
bölcs, és tudta, hogy a Ködhegyet sosem viszik el, mindig ott
lesz, függetlenül attól, hogy Pat hova megy és mikor tér vissza.
Vigasztaló gondolat volt egy olyan világban, amiről Pat már
kezdte sejteni, hogy tele van azzal a rettenetes dologgal, amit
változásnak neveznek, és egy másikkal, amit koránál fogva
még nem ismert, és aminek kiábrándultság a neve. Csak azt
tudta, hogy míg egy éve mély meggyőződéssel hitte, hogy fel
tudna mászni a Ködhegy tetejére, meg tudná érinteni a
gyönyörű, ragyogó eget, és talán – ó, micsoda elragadtatás! –
le tudna venni róla egy sziporkázó csillagot, most már tudta,
hogy ez lehetetlen. Sidney világosította fel erről, és neki el
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kellett hinnie, mert Sid, aki egy évvel volt idősebb nála, sokkal
többet tudott, mint Pat. Pat szerint tudás tekintetében senki
nem ért fel Sidney-vel, az egy Judy Plumot leszámítva, aki
mindent tudott. Judy például azt is tudta, hogy a széltündérek
a Ködhegyen laknak. Mérföldekre ez volt a legmagasabb hegy,
és a széltündérek mindig is a magas helyeket kedvelték. Pat
azt is tudta, milyenek, bár ezt senki sem mesélte el neki, még
Judy sem, aki úgy tartotta, biztosabb, ha ezeket a lényeket nem
írja le. Így aztán Pat tudta, hogy az északi szél egy hideg,
csillogó szellem, a keleti szürke, homályos tündér, de a
nyugati csupa kacagás, a déli pedig dalból van.

Közvetlenül az ablak alatt volt a konyhakert, amelynek
egyik sarkában terpeszkedett Judy titokzatos
petrezselyemágyása, majd gyönyörű, rendezett sorokban
következtek a hagyma-, bab- és borsóágyások. A kút a kapu
mellett állt: régimódi, nyitott, tekerős kút volt, amire hosszú
kötelet kötöttek, s ezen lógott a vödör; Gardinerék Judy
kedvéért tartották meg, aki hallani sem akart az újmódi
szivattyú beszereléséről. Ha beszerelnék, a víz már sosem
lenne ugyanolyan! Pat örült, hogy Judy nem engedte meg a
családjának, hogy megváltoztassák a régi kutat, amely
gyönyörű volt, a falát körben szegélyező kövek réseiből
páfrány nőtt, szinte teljesen eltakarva a tizenöt méteres
mélységben csillogó tiszta vizet, amely a mindig nyugodt
mélységből visszatükrözte a kék ég egy szeletét, és Pat
kislányarcát. A hosszú, zöld páfrányok még télen is ott voltak,
és Patricia tükörképe mindig felnézett a kislányra abból a
világból, ahol soha nem tomboltak viharok. Egy nagy juharfa
vetett árnyékot a kútra, és karjait egészen a házig nyújtotta;
évről évre közelebb nyújtózkodott hozzá.
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Pat látta a gyümölcsöst is, a legbámulatosabb gyümölcsöst
a világon, ahol csodálatosan keveredtek a lucfenyők és az
almafák, legalábbis a Régi Részben. Az Új Rész szépen ápolt és
metszett, és fele olyan érdekes sem volt. A Régi Részen olyan
fák voltak, amelyeket még Gardiner dédapa ültetett, meg
olyanok, amelyeket senki sem, csak úgy maguktól nőttek, és az
egészet tüneményes kis ösvények hálózták be. A túlsó végében
volt egy fiatal lucfenyőkkel teli facsoport, amelynek a közepén
egy apró napsütötte tisztás volt, és itt talált örök nyugalomra
sok szeretett macska, és Pat is idejárt, ha „megoldást akart
találni” a problémáira. Erre már hétéves korában is időt kellett
szakítania néha.
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2.

A gyümölcsös egyik oldala mentén volt a temető. Valóban
volt ott egy temető! Itt nyugodott Nehemiah Gardiner ükapa,
aki 1780-ban költözött a Prince Edward-szigetre, és a felesége,
Marie Bonnet, egy francia hugenotta hölgy volt. Itt pihent
Thomas Gardiner dédapa kvéker felesége, Jane Wilson mellett.
Ide temették őket, amikor a legközelebbi temetőt a sziget
túloldalán, Charlottetownban csak az erdőn át vezető
lovaglóúton lehetett elérni. Jane Wilson egy tartózkodó kis
hölgy volt, aki mindig a kvékerek szürke ruhájában és egy
egyszerű, prűd főkötőben járt. Az egyik főkötőjét még egy
dobozban őrizték fent, Ezüst Erdő padlásán. Ő volt az, aki
felvette a harcot egy nagy fekete medvével, amely megpróbált
bemászni a faházuk ablakán: tűzforró kását öntött a képébe.
Pat imádta, amikor Judy elmesélte a történetet, és leírta, ahogy
a medve a ház mögötti farönkök között fejvesztve menekült, és
csak olykor-olykor állt meg, hogy megpróbálja lekaparni a
kását a pofájáról. Izgalmas időszak lehetett a Prince Edward-
szigeten, amikor az erdőkben még nyüzsögtek a medvék, és
időnként a mancsukat a párkányra téve benéztek az ablakon.
Milyen kár, hogy ez már sosem fordul elő, hiszen nem maradt
egy medve sem! Pat szíve mindig megsajdult az utolsó
medvéért. Milyen magányos lehetett!

Richard bácsi is itt feküdt, a „Vad Dick Gardiner", aki
tengerész volt, és cápákkal viaskodott, és állítólag egyszer
emberhúst is evett. Megesküdött, hogy ő bizony nem nyugszik
majd a szárazföldön. De amikor kanyaróban haldokolt – hogy
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egy mindennek fittyet hányó tengerész éppen ebbe a
betegségbe haljon bele! –, meg akarta ígértetni a testvérével,
Thomasszal, hogy kievez a testével a tengerre, és az Öböl
vízébe temeti. De a felháborodott Thomas hallani sem akart
róla, és a családi temetőbe temette Dicket. Következésképpen
valahányszor valami balszerencse készülődött a Gardinerek
háza táján, Vad Dick kiszállt a sírjából, felült a kerítésre, és
mulatós nótákat énekelt, amíg a józan életű, istenfélő rokonai
is ki nem szálltak a sírjaikból, és kórusban nem énekeltek vele.
Legalábbis Judy Plum legizgalmasabb meséi közül az egyik
így hangzott. Pat sosem hitte el, de azt kívánta, bárcsak hinni
tudna benne. Síró Willy sírja is itt volt: ő Nehemiah testvére
volt. Amikor először a Prince Edward-szigetre jöttek és
meglátta a hatalmas fákat, amelyeket ki kellett vágni, leült és
sírva fakadt. És ezt sosem felejtették el neki. Halála pillanatáig
és még utána is Síró Willy maradt, és egyetlen lány sem volt
hajlandó Mrs. Síró Willy lenni. Így élt el nyolcvanéves koráig,
megkeseredett agglegényként, és amikor jó szerencse várt a
Gardinerekre, Síró Willy – legalábbis Judy elmondása szerint –
kiült a lapos sírkövére, és sírt. És Pat ezt sem hitte el. De azt
kívánta, bárcsak Síró Willy visszajöhetne, és láthatná, mi van a
magányos erdő helyén, amitől annak idején úgy megrémült.
Bárcsak most láthatná Ezüst Erdőt!

Aztán itt volt még a „titokzatos sír”. A sírkövön csak ennyi
állt: „Legdrágább Emilymnek és a mi kis Lilianünknek”. Semmi
több, még egy dátum sem. Ki volt Emily? Annyit tudtak, hogy
nem tartozott a Gardinerek közé. Talán az egyik szomszéd
kérte, hogy kedves halottját a közelében, a Gardinerek
temetőjébe temethesse el, ahol Emilynek társasága lenne a
magányos, új hazában. És milyen idős lehetett a kis Lilian?
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Pat arra gondolt, ha valóban lennének kísértetek, a
legjobban Liliannel szeretne találkozni. Tőle egyáltalán nem
félne.

Sok gyermek aludta itt az álmát, senki sem tudta hány,
mert nekik nem emeltek sírkövet. Az ükszülőknek a partról
hozattak vörös homokkövet, és négy láb tartotta a vízszintes
sírköveket, amelyekre felvésték a nevüket és az erényeiket.
Sűrűn benőtte őket a fű, de soha senki nem vágta le. Nyári
délutánonként a sírkövek mindig felmelegedtek, és Kandúr
uraság olyankor szeretett kényelmesen összegömbölyödve
szundítani rajtuk. A sírkertet karókerítés vette körül, amelyet
Judy minden tavasszal lelkiismeretesen fehérre meszelt. És a
belógó ágakról a temetőbe hulló almákat sosem ették meg.
„Nem lenne ildomos", közölte Judy. De összeszedték és a
disznóknak adták őket. Pat sosem értette, hogy ha az emberek
részéről nem „ildomos” megenni az almákat, miért
„ildomosabb” megetetni őket a disznókkal?

Pat nagyon büszke volt a temetőre, és sajnálta, hogy a
Gardinerek már nem temetkeztek ide. Olyan szép lenne,
gondolta, ha úgymond „otthon” temetnék el őket, ahol
mindennap hallhatják a rokonaik hangját, és az otthon
kellemes zajait, például azokat is, amiket most Pat hallott a kis
kerek ablakon át. A köszörűkő sivítását, ahogy apa egy fejszét
élez a nyári almafa alatt… az ugatástól majd' széjjeleső kutyát
valahol Tom bácsi birtokán… a reszkető nyárfalevelek között
motozó nyugati szelet… az Ezüst Erdőben rikoltozó baglyokat
– akik Judy szerint az esőt hívogatták –, Judy nagy fehér
pulykakakasát, aki fennen uralkodott a baromfiudvarban…
Tom bácsi libáit, akik Ezüst Erdő libáival feleseltek… az ólban
visító malacokat…, hiszen még ez is kellemes volt, mert ők
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Ezüst Erdő malacai voltak! A Csütörtök nevű kismacskát, aki
azért nyávogott, hogy beengedjék a magtárba… valakinek a
nevetését… hát persze, hogy Winnie-ét! Ó, istenem, milyen
szép is Winnie nevetése! És Joe fütyörészését a csűrben… Joe
nagyon szépen fütyült, és az esetek többségében nem is tudott
róla. Egyszer nem a templomban kezdett rá? De ez Judy
Plumnak való történet volt. Judy – és neki elhihetjük – utána
sosem volt már a régi.

A csűrök, ahol Joe fütyült, közel voltak a gyümölcsöshöz,
csak a Suttogó Ösvény választotta el őket tőle, amely Tom
bácsihoz vezetett. A kis csűr egészen közel volt a nagyhoz,
mintha a gyereke volna…, és igen különös kis csűr volt
manzárdablakokkal, toronnyal és zárt erkélyablakkal, mint
egy kis templom. Mert az is volt. Amikor South Glenben
felépítették az új presbiteriánus templomot, Gardiner nagyapa
megvette a régit, és hazavontatta csűrnek. Ez volt az egyetlen
tette, amit Judy Plum nem helyeselt. És nem is lepte meg,
amikor Gardiner nagyapát öt évvel később, hetvenöt éves
korában gutaütés érte, és utána már sosem volt a régi, bár
nyolcvanéves koráig még elélt. És mondjon, ki mit akar, Ezüst
Erdő malacai sem jártak szerencsével, amióta az ólat a régi
templom-csűrbe költöztették. Azóta kínozta őket a reuma.
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3.

Lement a nap. Pat mindig szerette nézni, ahogy a
naplemente nyugati pompáját visszatükrözik Tom bácsi
házának ablakai a Suttogó Ösvényen túl. A farmon ez volt Pat
kedvenc órája. Az alkonyfényben selymesen susogtak a
nyárfalevelek, az udvaron nyüzsögtek a kedves, kerek, szőrös
kismacskák, akik igyekeztek a félhomályból a legtöbbet
kihozni. Ezüst Erdő mindig tele volt macskákkal. Senkinek
sem volt szíve vízbe fojtani őket. Pat kiváltképp szerette őket.
Judy szívesen mesélte a következő történetet: a tiszteletes az
akkor négyéves Patnek azt merte mondani, hogy bármilyen
kérdést feltehet neki, amit csak akar. Pat pedig szomorúan azt
kérdezte: – Miért nincsenek Kandúr uraságnak kismacskái? –
Az a szegény ember a következő egyházmegyei gyűlésen le is
mondott. Nevetésre hajlamos ember volt, és azt mondta,
képtelen úgy prédikálni, hogy a kis Pat Gardiner a padból
rászegezi ünnepélyes és szemrehányó tekintetét.

Az udvaron összesereglett a fekete Vasárnap, a foltos
Hétfő, a máltai Kedd, a sárga Szerda, a tarka Péntek és
Szombat, akinek olyan színe volt, mint az alkonyatnak. Csak a
csíkos Csütörtök jajveszékelt továbbra is szívszaggatóan a
magtár ajtajában. Csütörtök mindig is társaságkerülő macska
volt, aki magányosan kóborolt, mint Kipling macskája Joe
mesekönyvében. A korallvörös bőrlebernyegű öreg
pulykakakas közben elült a gyümölcsös kerítésén. Denevérek
szálldostak és le-lecsaptak… Judy mesélte, hogy a tündérek
denevéreken repülnek. Kelet és nyugat felé hirtelen fények
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gyulladtak ki; Ned Bakeréknél és Kenneth Robinsonéknál,
Duncan Gardineréknél és James Adamséknél. Pat szerette
elnézni őket, és arról álmodozott, vajon mi történhet azokban a
szobákban, ahol fényt gyújtottak. De volt egy ház, ahol sosem
gyúlt fény, egy régi, fehér ház a délnyugatra eső domb tetején
növő sűrű fenyőerdőben, amelyet két farm választott el Ezüst
Erdőtől. Hosszú, meglehetősen alacsony ház volt. Pat el is
nevezte Hosszú Magányos Háznak. Évek óta senki sem lakott
benne. Pat mindig is annyira sajnálta, kiváltképp a „homály”
idején, amikor a szomszédságában mindenütt fények gyúltak.
Milyen magányosnak és elhanyagoltnak érezheti magát! Pat
neheztelt azért, hogy ennek a háznak hiányzik, ami a többinek
megvan.

– Szeretné, ha laknának benne, Judy – mondogatta
sóvárogva.

Az Ezüst Erdő kellős közepén, az égbe törő, magas fenyőfa
fölött, az ezüstös, halovány égi mezőn ott világított az
Esthajnalcsillag. Pat az első csillag láttán mindig megreszketett
örömében. Hát nem lenne csodálatos felrepülni arra az
imbolygó fenyőcsúcsra az Esthajnalcsillag és a sötétség közé?
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III.A petrezselyemágyás
1.

Már majdnem elkészült a vörös rózsa, és Patnek hirtelen
eszébe jutott, hogy Judy említett valamit a
petrezselyemágyásról.

– Judy Plum! – szólította meg. – Mit gondolsz, mit találsz
majd az ágyásban?

– Mit gondónál, ha aszondanám, hogy egy icipici új babát?
– figyelte a kislányt sasszemmel Judy.

Pat egy pillanatig olyan képet vágott, mintha gyomorszájon
vágták volna, aztán…

– Tényleg úgy véled, Judy, hogy szükségünk van itt még
egy babára?

– Hohó, hát erről az embernek megvan a magánvéleménye.
De nem lenne jó? Kisbaba nélkül a ház elég magányos hely,
asszem.

– Jobban… jobban szeretnél egy kisbabát, mint engem, Judy
Plum? – remegett meg Pat hangja.

– Nem én, édes kincsem. Judy babája vagy, és az is
maradsz, amíg világ a világ, még ha egytucatnyi babát is
találok a petrezselyemágyásban. Én édesanyádra gondolok.
Az a helyzet, hogy megmagyarázhatatlan vágy támadt benne
egy kisbaba után, Patsy, és szerintem jó vóna, ha a kedviben
járnánk, mer' szegénykém nem valami erős. Ez a színtiszta
igazság.

– Hát persze, ha anya kisbabát akar, tőlem nyugodtan –
engedett Pat. – Csak – tette hozzá sóvárogva – most olyan szép
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kis család vagyunk: csak anya, apa, Hazel néni, te, Winnie, Joe,
Sid és én. Bárcsak örökké így maradnánk!

– Nem mondom, hogy nem ez vóna a legjobb. Ezek a későn
jövők kicsit feldúlják a kedélyeket, amikó' az ember már azt
hiszi, kész a család. De nincs mit tenni… anyád nem éri be
kevesebbel, csak egy új babával. Szóval szegény Judy Plumnak
le kell ereszkednie a merev, öreg térgyire, oszt meg kell
néznie, mi akad a petrezselyemágyásban.

– Tényleg a petrezselyemágyásban nőnek a kisbabák, Judy?
Jen Foster azt mesélte, hogy a doktor bácsi hozza őket egy
fekete táskában. És Ellen Price szerint a gólya hozza őket. És
Polly Gardiner azt mondta, hogy az öreg Garland nagyi, aki a
hídnál lakik, a kosarában cipeli őket!

– Hogy ti, gyerekek, manapság mikrő' nem beszélgettek! –
szörnyülködött Judy. – Sokszó' láttad mán dr. Bentley-t,
amikó' itt járt. Láttál már nála fekete táskát?

– Neeem…
– És vannak gólyák a Prince Edward-szigeten?
Pat még sosem hallott róluk.
– Ami meg Garland nagyit illeti, nem állítom, hogy

időnkint nincs egy-két baba eldugva a kosarába'. Ám ha van
is, abban biztos lehetsz, hogy a saját petrezselyemágyásában
találta őket. Hát aztán! Nem a minőségre figyel, amikor babát
szed. Ugye, te sem akarnál olyan babát, amit Garland nagyi
szed a kertjében?

– Nem, nem! De nem segíthetnék neked babát szedni,
Judy?

– Hogy te miket nem mondsz! Nem tudod ám, miről
beszélsz, édes gyermekem. Csak a hozzám hasonlóak, akiknek
van egy csepp boszorkányvér az ereiben, azok látják a kis
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teremtményeket. És egyes-egyedül, holdkeltekor kell
odamennem, a macskám társaságában. Én mondom, komoly
dolog a babakeresés, amit nem lehet félvállról venni.

Pat csalódott sóhajjal adta meg magát.
– De ugye, szép babát keresel, Judy? Egy Ezüst Erdőbe való

babának muszáj szépnek lennie!
– Hohó! Minden tőlem telhetőt elkövetek. De ne feledd: az

elejin nem valami mutatósak ám! Csupa ránc és gyűrődés,
akárcsak a petrezselyem levelei. És mondok még valamit:
jobbára a szép babákból lesznek a csúnya lányok. Amikó' én
vótam kisbaba…

– Tényleg az voltál, Judy? – kerekedett el Pat szeme.
Nehezen tudta elhinni. Képtelen volt elképzelni, hogy Judy
Plum valaha is kisbaba volt. És az idő mély kútjában létezett-e
vajon olyan idő is, amikor Judy Plum nem volt?

– Vótam biza. És olyan szép vótam, hogy a szomszédok a
magukénak vallottak, amikó' vendégek gyüttek. Oszt nézz
meg most! És ezt ne feledd, majd ha a baba, akit találok, nem
olyan szép, mint szeretted vóna. Persze, sárgaságot is kaptam,
amikó' még egészen ifjú lyányka vótam. Olyan sárga lettem
tőle, mint a citrom. Az arcom utána már sosem vót a régi.

– De Judy, hisz te nem is vagy csúnya!
– Hát, talán nem olyan rossz a helyzet – ismerte el Judy

óvatosan –, de én biztos nem ezt az arcot választottam vóna,
ha tehetem. Na, tessék, befejeztem a rózsát, és igazán csodás
lett, és most megyek tehenet fejni. Menj csak, és engedd be a
magtárba azt a Csütörtököt, mielőtt megszakad a szíve. És egy
árva szót se senkinek a petrezselyemágyásró'!

– Nem szólok, Judy. De valami borzasztó érzés mocorog a
gyomromban…
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Judy elnevette magát.
– Hogy ez a kis teremtés milyen agyafúrt! Tudom ám, mire

akarsz kilyukadni! Ha végeztem a fejéssel, gyere csak be a
konyhába, oszt sütök neked egy tojást.

– Vajban, Judy?
– Vajban bizony. Jó sokban…, annyiban, hogy úgy

beletunkolhasd a kenyeredet, ahogy szereted. És azt mán nem
is mondom, hogy vacsora után akad talán egy fahéjas kalácska
is.

Judy, aki sosem viselt kötényt, feltűrte a derékkorcába a
darócból varrt szoknyáját, így kivillant csíkos alsószoknyája,
és szokása szerint magában beszélve levonult a földszintre.
Kandúr uraság úgy követte, mint egy sötét famulus. Pat
kiegyenesítette maga alá húzott lábát, és lement, hogy a
magtár ajtaját kinyissa Csütörtök számára. Még mindig
különös érzés gyötörte, bár nem tudta, hogy a gyomrában van-
e vagy sem. A világ hirtelen túlságosan nagyra nőtt. Ez az új
baba valahogy felzaklatta. A petrezselyemágyás egyszerre
baljós helynek tűnt. Pat kísértést érzett, hogy felkeresse, és
szándékosan tövestől kiszaggassa az összes petrezselymet.
Akkor Judy egy babát sem találna benne. De anya… anya
babát szeretne, gondolta. Nem illik csalódást okozni neki.

– De úgy utálom majd! – gondolta Pat szenvedélyesen. –
Hogy egy ilyen kívülálló tolakodjon közénk!

Nagy kő esne le a szívéről, ha megbeszélhetné Siddel. De
megígérte Judynak, hogy egy szót sem szól róla senkinek.
Életében először volt titka Sid előtt, és ez kínosan érintette.
Valami furcsa módon, mintha minden megváltozott volna…,
és Pat gyűlölte a változásokat.
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2.

Fél órával később már el is hessegette a gondolatot a
fejéből, és a kertben jó éjt kívánt a virágoknak. Pat semmi
pénzért nem mulasztotta volna el ezt a kis szertartást. Biztosra
vette, hogy hiányozna nekik, ha megfeledkezne róla. Olyan
gyönyörű volt a kertben sétálni az alkony utolsó pillanataiban,
és a Ködhegy feletti halványan ezüstös holdkeltét csodálni! És
körülötte a fák is olyan szépek voltak: az öreg juharfák,
amelyeket Gardiner nagymama ültetett, amikor ifjú
asszonyként Ezüst Erdőbe érkezett; a fák most egymással
beszélgettek, ahogy éjszakánként szoktak. Az egyik sarokban
együtt élő három kis jegenyenyárfa titkokat suttogott. A
félhomályban a nagy vörös peóniák sötét foltoknak látszottak.
Az ösvény mellett a harangvirágok tündérkacagástól
reszkettek. Néhány késői liliom csillagként ült a fűben a kert
végében, a galambvirágok táncoltak, a kapunál a fehér orgona
illatos leheletét fújta a harmatos levegőbe, az isten-fa – Judy
„seprőrutának” hívta –, amit a kis kvéker dédnagymama
hozott száz éve magával az óhazából, még mindig illatozott.

Pat egyik virágágyástól a másikig szaladt, mindent
végigcsókolt. Csütörtök is vele szaladgált, és szőrös kis
boldogsággombolyagként gurult előtte a kerti utakon,
amelyeket világítóan fehérre meszelt nagy kövek szegélyeztek.
Judy a parton gyűjtötte ezeket a köveket.

Miután Pat jó éjt puszit adott az összes virágnak, egy kicsit
még álldogált, és a házat nézte. Milyen gyönyörű volt, ahogy
az erdős domboldalba befészkelte magát, mintha abból nőtt
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volna ki! Egy csupa fehér és zöld ház, mint az Ezüst Erdő
nyírfái, és most a Ködhegy felett lebegő hold csodaszép három
árnyékot vetett rá. Pat mindig is nagyon szeretett sötétedés
után Ezüst Erdő előtt állni, és a megvilágított ablakokat nézni.
A konyhában, ahol Sid a másnapi óráira készült, fény
ragyogott, és a szalonban is, ahol Winnie gyakorolt, és fent,
anya szobájában is. Az előszobájukban egy pillanatra felvillant
a fény, ahogy valaki felfelé igyekezett, és felragyogtak a
legyező alakú színes üvegek a bejárati ajtó felett.

– Ó, milyen csodálatosan szép otthonom van! – lehelte maga
elé Pat, és összekulcsolta a kezét. – Olyan szép, barátságos
otthon! Senkinek, de senkinek nincs ilyen otthona!
Legszívesebben megölelném!

Pat bőséges vajas szafttal elfogyasztotta a tojását a
konyhában, majd még egy utolsó szertartás következett:
amikor kitette a tál tejet a tündéreknek a kút kávájára. Judy ezt
sosem hagyta volna el.

– Nem lehet tunni, micsoda balszerencse szakadna ránk, ha
elfelejtenénk! Az eccer biztos, hogy Ezüst Erdőben tuggyuk,
hogy kell bánni a tündérekkel!

A tündérek éjjel jöttek el, és megitták. Pat kevés dologban
volt hajlamos hinni, de ez közéjük tartozott. Hát nem maga
Judy látta, hogy egyik este, amikor még kislány volt odahaza,
Írországban, a tündérek körtáncot lejtettek?

– De Joe azt mondja, nincsenek tündérek a Prince Edward-
szigeten! – mondta szomorkás vágyódással Pat.

– Az, amit Joe mond, néha arra késztet, hogy azt higgyem,
elmentek nála otthonrúl – kocogtatta meg Judy bosszúsan a
homlokát. – Hát nem gyüttek száz éven át ide, a szigetre népek
az óhazából, édes kincsem? És nem képzelhető el, hogy egy-
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két tündér is velük tartott, akikben buzgott a kalandvágy, és
szépen elbújtak a holmijuk között, és ezt senki sem vette észre?
És kérdem én, nem fogy el reggelre a tej?

Dehogynem. Ezt igazán nem lehetett tagadni.
– Biztos, hogy nem a macskák isszák meg, Judy?
– Hohó, már hogy a macskák? Hát elismerem, hogy ha egy

macska a fejébe vesz valamit, bizony bármit megtesz, de még a
valaha élt legbátrabbak sem mernék fellefetyelni a tejet, amit a
tündéreknek teszünk ki. Erre egyetlen macska sem merne
vetemedni, mármint nem merne tiszteletlenül viselkedni egy
tündérrel szemben, és a halandóknak oktalanság lenne nem
követni a példájukat.

– Nem maradhatnánk fenn egyszer, Judy, hogy meglessük
őket? Úgy szeretnék látni egy tündért!

– Hohó, még hogy látni szeretnéd? Tudod, édes kincsem,
egy tündért csak akkor láthatsz, ha látó szemed van. Nem
látnál ám semmit, csak azt, ahogy lassan elfogy a tej. És most
iszkiri az ágyba, és ne felejts el imádkozni, különben arra
ébredsz, hogy éjjel valami ül az ágyadon!

– Sosem felejtek el imádkozni – jelentette ki sértett
méltósággal Pat.

– Annál jobb. Ismertem eccer egy kislányt, aki egy este
megfeledkezett róla, és a házi kísértet fülön csípte! Utána mán
sosem vót a régi.

– Mit tett vele a házi kísértet, Judy?
– Hogy mit? Megátkozta, hát azt! Valahányszó' nevetni

akart, sírni kezdett, oszt fordítva. Keserves büntetés vót! De mi
emészt, édes kincsem? Látom a kis arcodon, hogy valami nem
hagy nyugodni.
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– Folyton azon a petrezselyemágyásban levő kisbabán jár
az eszem, Judy. Mit gondolsz, nem lenne jó, ha… tudod, Tom
bácsiéknál nincs baba. Nem adhatnád nekik? Anya olyan
gyakran láthatná, ahányszor csak akarja. Most négyünkkel jól
megvan a családunk.

– Hohó, hát azt hiszed, egy négygyerekes családdal
hencegni lehet? Hisz az ükanyádnak, az öreg Mrs.
Nehemiahnak tizenhét gyereke vót, mielőtt felhagyott a
kereséssel. És négy eccerre halt meg, egy éjszakán, fekete
kolerában.

– Jaj, Judy, azt hogy volt képes elviselni?
– Nem maradt még neki tizenhárom, édes kincsem? De

mondják, hogy utána sosem vót a régi. De most aztán ne
mondjam még eccer, hogy irány az ágy, különben olyat
teszek…, vagy inkább mondok!
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3.

Pat lábujjhegyen felsettenkedett. Nesztelenül haladt el a
lépcsőforduló nagy állóórája mellett, amely nem járt… már
vagy negyven éve. Siddel „halott órának” hívták. De Judy
váltig állította, hogy napjában kétszer megmutatta a pontos
időt. Aztán végigosont a folyosón a szobájához, miközben
vágyódó pillantást vetett a vendégszoba – vagy ahogy hívták,
a Költő Szobájának – jól bezárt ajtajára, mert egyszer egy költő,
Ezüst Erdő egyik vendége itt aludt. Pat erősen hitt abban,
hogy ha az ember elég gyorsan ki tudja tárni egy szoba csukott
ajtaját, furcsa helyzetben kaphatja rajta a bútorokat: a székek
összegyűlnek egy kis tereferére, az asztal felemeli fehér
muszlinszoknyáit, és kivillantja rózsaszín szatén
alsószoknyáját, a kandallólapát és a szénfogó fandangót járnak
egymással. De képtelenség olyan gyorsan kinyitni az ajtót.
Valami kis zaj mindig megriasztja őket, és máris
visszaszökkennek a helyükre, a lehető legilledelmesebb pózba
vágva magukat.

Pat elsorolta az imáit, az Én istenem, jóistenem-et és a
miatyánkot, végül a saját imádságát. Ez volt mindig a
legérdekesebb, mert ezt ő maga találta ki. Nem értette azokat,
akik nem szerettek imádkozni. Mint például May Binnie. May
azt mesélte neki múlt vasárnap a vasárnapi iskolában, hogy
csakis akkor imádkozik, ha fél valamitől. Hogy milyen
emberek vannak!

Pat mindenkiért imádkozott a családban, azonkívül Judy
Plumért, Tom bácsiért, Edith néniért és Barbara néniért… és
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Horace bácsiért, a tengerészért…, és a többi tengeren levő
nagybátyjáért, és az összes macskáért, Kandúr uraságért és Joe
kutyájáért… „a kunkori farkú kis fekete Rosszcsont"-ért, hogy
Isten véletlenül nehogy összetévessze Tom kutyájával, aki
nagy volt és fekete, de egyenes volt a farka, és az összes
tündérért, akik esetleg erre bóklásznak, és a szegény
kísértetekért, akik esetleg a sírköveken gubbasztanak… és
Ezüst Erdőért magáért, a drága Ezüst Erdőért!

– Add, hogy mindig ugyanolyan maradjon, édes istenem! –
fohászkodott Pat –, és ne engedd, hogy még több fát kidöntsön
a szél.

Pat felemelkedett a térdelésből, és kicsit lázongva álldogált.
Igazán imádkozott mindenkiért és mindenért, akiért, vagy
amiért csak elvárhatták. Viharos éjszakákon persze még
azokért is imádkozott, akik kint voltak a szabadban. De most
nyugodt, szép, tavaszi éjszaka volt.

Végül mégis visszaereszkedett a térdére.
– Kérlek, édes istenem, ha tényleg van kint egy kisbaba a

petrezselyemágyásban, kérlek, tartsd melegen ma éjjel! Papa
mondta, hogy talán egy kis fagy várható.
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IV.Vasárnapi gyerek
1.

Néhány estével később nagy felfordulás támadt a házban…
sápadt arcok… rejtélyes jövés-menés. Barbara néni átjött; új
fehér kötényt kötött, mintha dolgozni jött volna, és nem
látogatóba. Judy kimérten lépkedett, és magában motyogott.
Apa, aki szokásától eltérően tétlenül jött-ment egész nap a
házban, lejött anya szobájából, és az ebédlő ajtaját behúzva
maga mögött telefonált. Félórával később Frances néni jött át
Bay Shore-ról, és váratlanul magával vitte Winnie-t és Joe-t a
hétvégére.

Pat Síró Willy sírkövén ücsörgött. Magasan hordta az orrát,
mert úgy érezte, valamiért kihagyják mindenből, és neheztelt
emiatt. Anyához nem fordulhatott, mert ő egész délután ki
sem jött a szobájából. Ezért hát Pat bevette magát a temetőbe,
és beérte a családi kísértetek társaságával, míg Judy Plum meg
nem jelent… a vészjósló, ünnepélyes Judy Plum, aki
bölcsebbnek tűnt, mint bármely halandó asszony valaha.

– Pat, édes kincsem, nem lenne kedved a változatosság
kedviér' Tom bácsikádnál tölteni az iccakát? Siddy is menne.

– Miért? – kérdezte távolságtartóan Pat.
– Anyádnak rettentően fáj a feje, és a házban síri csendnek

kell lennie. Az orvos is hamarosan megjön…
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– Anya olyan rosszul van, hogy orvosra van szüksége? –
rémült meg hirtelen Pat. Mary May anyja egy hete szintén
elhívatta az orvost, és… meghalt!

– Hohó, csak ne olyan hevesen, drágaságom! Jól gyün a
doktor a háznál, amikó' az embernek kínzó fejfájása van. Úgy
nézem, ha ma éjjel csend és nyugalom van itthon, anyád már
reggelre pompásan lesz. Szépen menjetek át Siddyvel
Swallowfieldre, ahogy jó gyerekekhez illik. És mivel végre
telihold van, úgy vélem, itt az ideje, hogy nekilássak a
petrezselyem-ágyasnak. Sosem lehet tunni, mit lát itt az ember
holnap.

– Felteszem, azt a babát – jelentette ki Pat kicsit megvetően.
– Szerintem, ha anyának ilyen rémes fejfájása van, Judy Plum,
akkor nem ez a megfelelő alkalom, hogy egy új babával
zavard.

– Olyan régen vár rá, hogy szerintem meg csodásan
kigyógyítaná a fejfájásból – bizonygatta Judy. – Egyébként is,
vagy ma éjjel, vagy soha, mármint a hold miatt.
Hajszálpontosan ilyen iccaka vót akkó' is, amikó' téged
találtalak a petrezselyemágyásban.

Pat helytelenítően meredt fel a holdra. Egyáltalán nem tűnt
rendes holdnak; olyan furcsa, közeli, vörös és lámpásszerű
volt. De éppen ez illett ehhez a különös éjszakához.

– Gyere, ugorj le onnan…! Itt a fekete táskában van a kis
hálóinged.

– Meg akarom várni Sidet.
– Siddyt megkértem, hogy keresse meg nekem a pulykákat.

Amint megtanálja őket, máris megy. Ugye, nem félsz egyedül?
Csak egy kőhajításnyira van, és a hold is világít.
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– Nagyon jól tudod, Judy Plum, hogy nem félek! De a
dolgok… furcsák… ma éjjel.

Judy kuncogott.
– Olykor valóban furcsára fordulnak, és távol álljon tőlem,

hogy tagadjam. Az erdők is tele vannak boszorkányokkal ma
iccaka, de téged békin hagynak, ha a magad dógával törőcc. Itt
egy maroknyi mazsola, pont olyan, mint amit vasárnaponként
szoktál kapni, és egy percig se törd a fejed olyasmin, amit nem
értesz.

Pat kelletlenül indult el Swallowfieldre, bár a nagybátyja
háza a második otthona volt; a velük szomszédos farmon Tom
bácsi, Edith néni és Barbara néni éltek. Judy Plum jó
véleménnyel volt Barbara néniről, régi gyűlölködés volt közte
és Edith néni között, és az öreg agglegényekről pedig
megvetően nyilatkozott. Egy férfinak az a dolga, hogy
megnősüljön. Ha nem nősül meg, megfoszt egy szegény
asszonyt a férjétől. De Pat nagyon szerette a nagydarab és
vidám Tom bácsikáját, aki szépen, dörmögősen beszélt, és aki
North Glenben az egyetlen volt, aki még szakállat viselt:
gyönyörű, hosszú, hullámos, fekete szakállat. Barbara nénit is
szerette, aki gömbölyű volt, rózsás és vidám, de Edith nénitől
mindig tartott egy kicsit, mert ő sovány volt, színtelen és
sosem nevetett, és régi viszály dúlt közte és Judy Plum között.

– Az a nő férjtelennek született – hallotta, amikor Judy
egyszer rosszindulatúan morgott.

Pat a nyírfák által szegélyezett Suttogó Ösvényen ment
Swallowfieldre. Ezeket a fákat egy rég halott ifiasszony ültette.
Ezüst Erdő fiatalasszonyainak mintha az lett volna a kedvenc
időtöltésük, hogy fákat ültettek. Az ösvényt nagy kövek
szegélyezték, amelyeket Judy Plum egészen a kapuig fehérre
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meszelt, onnan viszont Edith néni meszelte le őket, mert Tom
bácsi és Barbara néni nem bajlódtak vele, Edith néni viszont
nem hagyta, hogy Judy Plum fölébe kerekedjen. Az ösvényt
félúton a kapu keresztezte, utána pedig már nem voltak
nyírfák, hanem kedves kis léckerítések, mögöttük
saspáfránnyal, hölgypáfránnyal, vadibolyával és réti
köménnyel. Pat nagyon szerette a Suttogó Ösvényt.
Négyévesen megkérdezte Judy Plumot, hogy nem ez-e az
„életút", amiről a tiszteletes úr a templomban beszélt, és azóta
valahogy az volt az érzése, hogy egy gyönyörű titok rejlik a
nyírfák mögött, és suttog a réti kömény bólogató csipkézete
között.

Ismét könnyű szívvel ugrált végig az úton, s közben a
mazsolát szemezgette. Csupa táncoló, hívogató árnyékot
látott… barátságos árnyékokat, amelyek játszótársat kerestek.
Egyszer megpillantott egy félénk szürke nyuszit, aki egyik
saspáfrány bokortól a másikig ugrált. Az úton túl a kora este
homályos, szeles legelői húzódtak. A levegő illatos volt, a fák
barátkozni akartak vele. A gyönge szellőben mind felé
hajlottak a kis fűszálak. Tom bácsi csűr mögötti mezején
gyapjas képű barikák esti játékot játszottak, és a kerítés fölött
három édes kis Jersey borjú bámult rá lágy tekintetű, tündéri
szemével. Pat imádta a Jersey borjakat, és North Glenben Tom
bácsi volt az egyetlen, aki ilyen fajtát tartott.

A kerítésen túl, az udvaron olyanok voltak Tom bácsi
épületei, mint egy magában álló kisváros. Olyan sok volt
belőlük! Voltak disznóólak, tyúkólak, birka akolok,
kazánházak, libaólak és répaházak, sőt még egy almaház is,
amit Pat remek névnek tartott. A North Glenben lakók azt
mondták, Tom Gardiner minden évben felhúz egy új épületet.
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Pat szerint úgy tömörültek a nagy csűr körül, mint kiscsibék a
tyúkanyó körül. Tom bácsi háza régi volt, két széles és
alacsony ablaka az orrnak látszó erkély két oldalán szemként
nézett le rá. Kimért és tekintélyt parancsoló ház volt, de a
kimértségét szétrombolta a pirosra festett bejárati ajtó, ami
olyan volt, mintha a ház pajkosan kinyújtaná a nyelvét. Pat
mindig úgy érezte, mintha a ház magában kuncogna egy
tréfán, amit rajta kívül senki sem ismer, és élvezte ezt a
titokzatoskodást. Nem szerette volna, ha Ezüst Erdő hasonlít
Tom bácsi házához: Ezüst Erdő nem titkolhatott el előle
semmit, de Swallowfield nyugodtan megtehette.
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2.

Ha nincs az anyja fejfájása, az orvos érkezése, Judy Plum
petrezselyemágyása, Pat még romantikusnak és örömtelinek is
tartotta volna, hogy egy éjszakát Swallowfielden tölthet.
Korábban sosem aludt itt; a ház olyan közel volt az
otthonukhoz. De részben ez volt benne az elbűvölő, hogy
közel volt, de mégsem volt a házuk, hogy kinézhetett a
manzárdablakon, és láthatta az otthonát, láthatta Ezüst Erdő
tetejét és kivilágított ablakait a fák csúcsa felett. Pat egy kicsit
magányos volt. Sid messze volt, a ház másik végében. Tom
bácsi hosszú szónoklatot tartott a doktorokról meg a fekete
táskákról, amíg Edith néni bele nem fojtotta a szót. Vagy
inkább Pat fojtotta bele a szót. Talán mégis Pat volt az.

– Ha arra célzol, Tom bácsi – jelentette ki dölyfösen Pat –,
hogy dr. Bentley egy kisbabát hoz nekünk a fekete táskájában,
akkor nagyon tévedsz. Mi magunk termesztjük a kisbabáinkat!
Judy Plum ebben a pillanatban keresi a miénket a
petrezselyemágyásban.

– Hát… megáll az eszem – nyögte ki Tom bácsi. És úgy is
festett, mint akinek megállt az esze. Edith néni egy kerék
formájú süteményt adott Patnek, és gyorsan kiterelte, hogy
egy nagyon szép szobában lefektesse, ahol a függönyöket és a
székhuzatokat bíborszínű ibolyákkal teleszórt krémszínű
kretonból varrták, és az ágyat rózsaszín steppelt paplan
borította. Olyan előkelő volt minden. És olyan nagy és
magányos.
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Edith néni felhajtotta az ágytakarót, és mielőtt távozott
volna, végignézte, ahogy Pat bebújik alá. De nem adott jó éjt
puszit, ahogy Barbara néni tette volna. És Judy Plum sem jött
be lábujjhegyen, amikor már úgy gondolta, Pat elaludt, és nem
suttogta: – Isten áldjon, és tartson meg iccaka épségben, édes
kincsem. – Judy ezt soha nem mulasztotta volna el. De Judy
ma éjjel a petrezselyemágyásban keresgél majd, és nem a
„kincsén” jár az esze. Pat ajka megremegett. A könnyek már
majdnem kicsordultak…, de aztán Síró Willyre gondolt. Elég
egy ilyen szégyen egy családban, gondolta. Ő aztán nem lesz
Síró Pat!

De nem jött álom a szemére. Az ablakon át Ezüst Erdő
kéményeit figyelte, és azt kívánta magában, bárcsak Sid
szobája itt lenne a közelében. Aztán hirtelen fény villant Ezüst
Erdő padlásablakában: felcsillant, aztán eltűnt. Olyan volt,
mintha a ház rákacsintott volna, őt hívogatta volna. Pat egy
szempillantás alatt kiugrott az ágyból és az ablaknál termett.
Összegömbölyödött a nagy, fodros-bodros füles fotelben.
Semmi értelme sem volt az álmot várni, majd inkább itt ül, és a
drága Ezüst Erdőt nézi. A ház olyan volt, mint egy gyönyörű
festmény: az erdővel borított sötét hegyoldalban kirajzolódó
tejfehéren derengő falak, amelyeket keretbe foglalt a faágak
közt nyíló, szinte tökéletesen kerek nyílás. Mellesleg, ki tudja?
Lehet, hogy mégis Ellen Price-nak van igaza, és tényleg a
gólyák hozzák a babákat! Kellemesebbnek tűnt, mint a többi
megoldás. Talán, ha rendületlenül figyel, megpillant majd egy
ezüstös madarat, amely egy távoli országból, a kék vizű öblön
túlról repül ide, és leszáll Ezüst Erdő tetejére.

Az öreg fenyőfa ágai neki-nekikoccantak a ház falának.
Mintha North Glenben mindenütt kutyák ugattak volna.
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Időnként egy nagy, aranyos hátú rózsabogár csapódott az
ablakhoz. A Tó Mezején a víztükör rejtélyesen megcsillant.
Messze fent a hegyen a holdfény visszatükröződött a Hosszú
Magányos Ház egyik ablakáról, és egy pillanatra azt a különös
érzést keltette, mintha lámpát gyújtottak volna a szobában. Pat
beleborzongott. A ház mögötti egyik fa csúcsa olyan volt,
mintha egy boszorkány gubbasztana a tetőn, aki éppen most
szállt le a seprűjéről. Pat izgatottan megborzongott. Talán
tényleg vannak boszorkányok! Talán éjjelente seprűn
repkednek a kikötő felett! Milyen vidám helyváltoztatási mód!
Még az is meglehet, hogy ők hozzák a babákat! De nem, az
lehetetlen. Ezüst Erdőben nem tartanának igényt semmire,
amit a boszorkányok hoznak. Ennél még a petrezselyemágyás
is jobb. Tüneményes éjszaka volt egy baba érkezéséhez. Csak
nem egy nagy fehér madár repült a fák felett? Nem. Csak egy
ezüstös felhő szállt el. Újabb rózsabogár… hirtelen szélroham
kerülte meg Tom bácsi almaházát… kocc-kocc, kocogtattak a
fenyőágak…, és Pat már mélyen aludt a nagy fotelben. Sidney
itt talált rá, amikor hajnalban, mielőtt még Swallowfieldben
bárki is felébredt volna, óvatosan besurrant hozzá.

– Jaj, Siddy! – ölelte át Pat a bátyja nyakát, és a fotelben
ülve magához szorította. – Hát nem különös…? Itt voltam a
fotelben egész éjszaka! Az ágy olyan nagy volt és üres. Jaj, Sid,
mit gondolsz, Judy megtalálta már?

– Mit?
– Hát… a kisbabát! – Most már biztos nyugodtan

elmondhatta Sidnek. Akkora megkönnyebbülés volt, hogy
nem kellett előle egy bűnös titkot rejtegetnie. – Judy múlt éjjel
felásta miatta a petrezselyemágyást… tudod, anya kedvéért.
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Sid igencsak bölcs arcot vágott, vagy legalábbis olyan
bölcset, amilyet csak egy aranybarna, göndör bozontú fiú
vághat, akinek nagy, kerek, mulatságos, barna szeme van. Egy
évvel idősebb volt Patnél, már iskolába járt, és tudta, mit jelent
a petrezselyemágyásról szóló mese. De az rendben levő, ha
egy olyan kislány, mint Pat, hisz benne.

– Menjünk haza, és nézzük meg! – javasolta.
Pat gyorsan magára kapta a ruháját, és hangtalanul

leosonlak a földszintre, aztán ki a házból, a hajnali fényben
még fakó világba. A harmattól nedves föld finoman illatozott.
Pat nem emlékezett, hogy valaha is napkelte előtt fent lett
volna. Milyen szép is Siddel kéz a kézben sétálni a Suttogó
Ösvényen úgy, hogy a nap még el sem kezdődött!

– Remélem, az új gyerek kislány lesz – szólalt meg Sid. –
Két fiú elég egy családban, de lányból sosem elég. És remélem,
szemrevaló lesz.

Patet életében először döfte szíven a féltékenység. De lojális
is volt.

– Hát persze, hogy szép lesz. De ugye, nem szereted majd
jobban, mint engem, Siddy? Ugye? Kérlek!

– Ne butáskodj már! Dehogy szeretem jobban nálad.
Egyáltalán nem is fogom szeretni – jelentett ki lekicsinylően.

– Egy kicsit azért szeretned kell, anya kedvéért. És Sid,
kérlek, ígérd meg, hogy soha nem szeretsz egyetlen lányt sem
nálam jobban!

– Persze, hogy nem. – Sid nagyon szerette Patet, és nem
érdekelte, hogy ki tud róla. A kapuban kövérkés karjával
átölelte a húgát, és megpuszilta.

– Ugye, sosem veszel el más lányt, Sid?
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– Nemigen. Agglegény leszek, mint Tom bácsi. Azt
mondja, szereti a csöndes életet, és én is ilyen vagyok.

– És mindig Ezüst Erdőben lakunk majd, és én vezetem a
háztartást – folytatta lelkesen Pat.

– Hát persze. Hacsak nem megyek nyugatra. Sok fiú
megteszi.

– Jaj! – Pat boldogságát hideg szél zavarta meg. – Jaj, sosem
szabad nyugatra menned, Sid. Nem hagyhatod el Ezüst Erdőt!
Még egy ilyen szép helyet sosem találnál.

– Amikor felnövünk, mégsem maradhatunk itt mind –
érvelt józanul Sid.

– De miért nem? – kiáltott fel Pat, akinek megint majdnem
kicsordultak a könnyei. Máris odalett a gyönyörű reggel
igézete.

– Egyelőre még sok évig itt leszünk – igyekezett
megnyugtatni Sid. – Gyere csak! Judy most tölt tejet Pénteknek
és Hétfőnek.

– Jaj, Judy! – sikoltott fel Pat. – Megtaláltad?
– Meg biz'a! Ennél szebb babát még sosem láttam, és

páratlanul édes is! Éppen az jár a fejemben, hogy felveszem a
vasárnapi ruhámat, amint befejeztem a munkát, hiszen ünnep
van!

– Jaj, de örülök, hogy szép, mert a családunk tagja –
jelentette ki Pat. – Megnézhetjük most rögtön?

– Szó sem lehet róla, édes kincsem. Fent van édesanyád
szobájában, és anyád mélyen alszik, nem szabad zavarni.
Sokat vót ébren iccaka. Borzasztó sok időbe telt, mire
megtanátam azt a babát. Sajnálom, hogy ezt kell mondanom,
de a szemem már nem a régi. Asszem, ez az utolsó baba, akiér'
felforgatom a petrezselyemágyást.
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3.

Judy a konyhában reggeliztette meg Patet és Sidet. Még
senki sem volt fenn. Olyan remek volt Judyval reggelizni, a
zabkásájukra a tejet a „tejszínes tehén"-ből öntötték ki, abból a
kis régi, barna, tehén formájú kancsóból, amelynek a farka
egyáltalán nem tehénszerűen kunkorodott füllé, a szája pedig
a kancsó csőre volt. Judy még Írországból hozta magával, és
kimondhatatlanul nagy becsben tartotta. Megígérte, hogy a
halála után Patre hagyja, de Pat nem örült, ha Judy a halálról
beszélt, ám mivel Judy azt is megígérte, hogy száz évig él – ha
Isten is úgy akarja! –, egyelőre nem volt miért aggódnia.

A konyha vidám hely volt, olyan makulátlanul tiszta és
rendes, mintha Ezüst Erdő nem a bizonytalan várakozás és a
születés éjszakáján lenne túl. A falakat hófehérre meszelték, a
tűzhely ragyogott, a tisztára súrolt kredencen Judy kék-fehér
köcsögjei sziporkáztak a felkelő nap fényében. Judy
muskátlijai az ablakban virágoztak. A tűzhely és az asztal
között a padlót egy nagy fekete-vörös szőnyeg takarta, amire
három fekete macskát csomóztak. A macskák szemei sárga
gyapjúból készültek, és annak ellenére, hogy sok éve jöttek-
mentek rajtuk, még mindig élénk színűek és macskásak voltak.
Judy élő fekete macskája a padon ült, és elmélyülten
töprengett. Két kövér kismacska szundított a padlóra vetülő
napos foltban. És ha macskaviszonylatban ez még nem lett
volna elég, három csodálatos kismacska volt a falon lógó
képen, Judy képén, amit szintúgy Írországból hozott magával.
Három kék szemű, fehér kiscica, akik egy pompásan
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összegabalyodott selyemgombolyaggal játszottak. Macskák és
kiscicák jöttek és mentek Ezüst Erdőben, de Judy macskái
örökifjak és játékos kedvűek maradtak. Pat ezt
megnyugtatónak találta, amikor nagyon kicsi volt, mert attól
félt, felnőnek, és ők is megváltoznak. Majd' meghasadt a szíve,
valahányszor egy szeretett cica egyik napról a másikra süldő
macskává nyurgult.

Más képek is lógtak a falon: Viktória királynő koronázási
szertartása, vagy Vilmos király, amint fehér lovon kel át a
Boyne-on, aztán egy márványkereszt állt egy fekete sziklán a
viharos tenger partján, a tövében vörös párnán egy hatalmas,
nyitott Biblia, a kereszten pazar virágkoszorú, egy kép a
kedvenc madár temetéséről, gyapjúszállal hímzett házi
áldások („Otthon, édes otthon” és „Mindig csak előre!”). Az
egymást követő tavaszi nagytakarítások alkalmával egyik sem
bizonyult méltónak arra, hogy a ház más helyiségeibe
függesszék ki őket, de Judy elégetni sem volt hajlandó egyiket
sem. Pat nem is akarta őket máshol látni, de Judy konyhájában
szívesen csodálta őket; valahogy a konyha nem lett volna
ugyanaz nélkülük.

Milyen nagyszerű, gondolta Pat, miközben a pirítósat ette,
hogy minden változatlan! Mélyen titkolt, szörnyű félelem
bujkált benne, hogy egyszer minden megváltozik, más lesz, és
ez összetöri majd a szívét.

Papa akkor lépett be, amikor végeztek, és Pat odarohant
hozzá. Papa fáradtnak látszott, de mosolyogva kapta fel.

– Mondta Judy, hogy új kishúgod van?
– Igen. Nagyon örülök. Szerintem haladásnak tekinthető! –

jelentette ki Pat komolyan és megingathatatlanul.
Papa nevetett.
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– Úgy van. Volt, aki attól tartott, hogy nem örülsz majd
neki…, hogy úgy érzed majd, kiüt a nyeregből.

– De fel tudok szállni a nyeregbe. Megmutassam?
– Semmi szükség rá, elhisszük. Ne ültess bogarat a fülibe,

Hosszú Alec Gardiner – rótta meg Judy, aki már
gyerekkorában parancsolgatott a kis Hosszú Alec
Gardinernek, és azóta sem hagyott fel vele, hogy a kisfiú
felnőtt, és saját családja lett. – És nem is értem, hogy jutott
eszedbe, hogy a gyerek féltékeny lesz… nincs ebben a
drágában egy fikarcnyi féltékenység sem! Még hogy
féltékenység! – Judy zöldesszürke szeme dühösen villogott.
Senki se gondolja, hogy az új baba fontosabb Patnél, és ne is
kerítsen az egésznek nagyobb feneket, mint ami szükséges.
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4.

Már alaposan benne jártak a délelőttben, amikor végre
megengedték, hogy felmenjenek. Kék selyemruhájában
tiszteletet parancsolóan Judy maga vezette fel őket
szertartásosan; a ruha még abból az időből származott, amikor
egy selyemruhától elvárták, hogy magától is megálljon a
földön. Judy tizenöt éve hordta; annak idején az ifjú Hosszú
Alec új asszonyának Ezüst Erdőbe érkezése tiszteletére vette,
és csak nagyon különleges alkalmakkor öltötte magára.
Minden új baba megszületésekor, és utoljára hat éve, Gardiner
nagymama temetésén volt rajta. A divat közben sokat
változott, de mit törődött ezzel Judy? Egy selyemruha mindig
selyemruha marad. Olyan pompásan festett benne, hogy a
gyerekek félelemmel vegyes tisztelettel bámulták. Jobban
szerették a régi darócruhájában, de Judy szeretett kiöltözni.

Anya szobájában egy fehér sapkás és kötényes ápolónő
uralkodott. Anya párnákkal feltámasztva feküdt, az arca fehér
és nyúzott volt a szörnyű fejfájás után, sötét haja szétterült, és
kedves, álmodozó, aranybarna szeme ragyogott a
boldogságtól. Barbara néni egy tündéri, ódon, fekete bölcsőt
ringatott, amit a padlásról hoztak le, és ami legalább százéves
volt, még Nehemiah ükapa faragta. Ezüst Erdő összes babáját
ebben ringatták. Az ápolónő nem helyeselte a bölcsőt vagy a
ringatást, de tehetetlen volt Barbara néni és Judy
összefogásával szemben.

– Aszongya, ne tegyük bölcsőbe?! – adott hangot a
felháborodásának Judy. – Csak nem akarja azt az édes kis
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teremtést egy kosárba gyömöszölni? Hohó, hallottak már ilyet?
Én mondom, Ezüst Erdőben még sosem raktak babát kosárba,
mintha csak kismacska vóna. Tessék, itt a bölcső, amit saját
kezűleg fényesre töröltem, a baba ebbe kerül, és punktum!

Pat egy anyának adott elragadtatott puszi után
lábujjhegyen, izgalomtól remegve ment a bölcsőhöz. Judy
kiemelte a babát, és úgy tartotta, hogy a gyerekek is
megnézhessék.

– Jaj, Judy, hát nem aranyos? – suttogta Pat elragadtatva. –
Nem foghatnám meg? Csak egyetlen másodpercre?

– Dehogynem, drágaságom… – Judy Pat karjába tette a
babát, mielőtt az ápolónő vagy Barbara néni
megakadályozhatták volna. Ha tekintettel ölni lehetett volna,
az ápolónőétől Judy biztosan holtan esett volna össze!

Pat olyan ügyesen tartotta a karjában az illatos csecsemőt,
mintha világéletében mást sem csinált volna. Milyen édes kis
lába volt! Milyen drága, pici, gyűrött praclijai voltak! A kis
rózsaszín körmöcskéi, mint a tökéletes kagylók!

– Milyen színű a szeme, Judy?
– Kék – mesélte Judy. – Nagy és kék szeme van, mint a

harmatos ibolya, éppen olyan, mint Winnie-é. És bármibe
lefogadnám, hogy gödröcskés lesz az orcája. Egy ilyen babával
egyetlen asszony sem kívánhat többet az élettől!

– Egy vasárnapi baba szép, vidám, jó és eleven! – szavalta
Barbara néni.

– Hát persze, hogy ilyen, mindegy, milyen napon született
– vette a védelmébe Pat. – Hát nem a mi babánk?

– Ez a beszéd! – dicsérte meg Judy.
– A babát most már igazán vissza kellene fektetni a

bölcsőbe – próbálta helyreállítani a tekintélyét az ápolónő.
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Pat vonakodva vált meg a babától. Pár perce még
betolakodóként gondolt rá, akit csak anya kedvéért tűrt el. De
most már a családjuk tagja volt, és Pat úgy érezte, mintha a
pici mindig is Ezüst Erdőben élt volna. Mindegy, hogy került
ide – gólya hozta, fekete táskában a doktor bácsi vagy a
petrezselyemágyásban termett –, de most itt volt, és az övék
volt.
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V. „Eh, mi egy név?”
1.

Ezüst Erdőben az új baba csak három héttel később kapott
nevet, amikor anya végre le tudott jönni a lépcsőn, és az
ápolónő – Judy nagy megelégedésére – hazamehetett. Judy
pontosan annyira volt jó véleménnyel Miss Martinról, mint az
őróla.

– Hohó, milyen nyakigláb és csupa rúzs! – jelentette ki
megvetően, amikor Miss Martin puccba vágta magát, és
elsétált. Igazságtalan megjegyzés volt, mert Miss Martinnak
sem volt hosszabb lába, mint bármelyik divatosan öltözködő
nőnek, és a száját is nagyon diszkréten festette ki. Judy
ellenséges pillantással nézett végig az ösvényen, az ápolónő
egyre távolodó alakja után.

– Hohó, de szívesen lekevernék neki egyet! Hogy azt a
drága kis kincsemet Grétának akarta hívni! Hohó, még hogy
Grétá-nak! Egy olyan, akinek a nagyapja meghótt, és újra életre
kelt! Úgy bizony!

– Tényleg, Judy Plum?
– Úgy ám! Az öreg Jimmy Martin olyan halott vót, hogy

még a csoda se támasztotta vóna fel! Az orvosok mondták.
Oszt utána újra életre kelt… csak azér', hogy bosszancsa a
családját. De amint várható vót, utána mán sosem vót a régi. A
rokonsága mélységesen szégyellte magát miatta. Miss
Martinnak nem kéne olyan magasan hordania az orrát!
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– De miért, Judy? – faggatta Sid. – Miért szégyellte a
családja?

– Hohó, hát azér', mer' ha az ember eccer halott, akkó' illik
úgy is maradnia – vágott vissza Judy. – Azt hinné az ember,
hogy Miss Martin nem feledkezik meg erről, amikó'
megpróbál parancsolgatni annak, aki mán akkó' csecsemőkkel
foglalkozott, amikó' ő még meg sem született, sőt még jóval
azelőtt, hogy bárkinek is eszébe jutott vóna ez az aszalt szilva
képű nőszemély! De most végre le is út, fel is út, csakhogy
megszabadultunk tőle! És többé nem tolja ide azt a rusnya
képét. Túl nagyra van magával… ez a baj vele.

– A nagyapjáról nem tehet, Judy – vette a védelmébe Pat.
– Hohó, nem mondom én, hogy tehet, édes kincsem.

Egyikünk se tehet az őseiről. Hát nem valami boszorkányféle
vót a saját nagyanyám is? Mindenkinek van valami a füle
mögött, ezér' oszt jobb is, ha szépen hallgat róla.

Pat örült, hogy Miss Martin végre elment, de nem azért,
mert nem kedvelte, hanem mert tudta, hogy így gyakrabban
kézbe veheti a babát. Pat imádta a babát. Hogy lehetett meg
Ezüst Erdő valaha is a baba nélkül? Pat most már
elképzelhetetlennek érezte Ezüst Erdőt csecsemő nélkül.
Amikor Tom bácsi nagy komolyan megkérdezte tőle, hogy
eldöntötték-e már, hogy megtartják-e a babát vagy vízbe
fojtják, Pat elszörnyedt.

– Ugyan mán, édes kincsem, csak ugratott! – vigasztalta
öblös, vidám nevetésével Judy. – Az agglegényeknek ilyen a
humoruk!

Miss Martin távozásáig elhalasztották a baba nevének
kiválasztását, mert senki sem szerette volna Gretának nevezni,
de Miss Martint sem akarták megbántani. Aznap délután,
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amikor Miss Martin elment, nekiláttak a névválasztásnak,
vagy legalábbis kísérletet tettek rá.

De ez nem volt egyszerű feladat. Anya a saját édesanyja
után a Doris nevet akarta adni neki, apa az ő édesanyja után
Rachelnek akarta hívni. A romantikus beállítottságú Winnie az
Elaine nevet választotta volna, Joe a Dulcie mellett
kardoskodott. Pat egy héten át titkon Mirandának nevezte,
Sidney pedig úgy vélte, egy ilyen kék szemű babát csakis
Violetnek lehet hívni. Hazel néni a Kathleent tartotta
tökéletesnek, míg Judy, akinek a többiekkel együtt szintén
beleszólása volt a kérdésbe, az Emmerillust tekintette
kivételesen előkelő névnek. Ezüst Erdő lakói úgy gondolták,
Judy biztos Amaryllist akart mondani, de nem voltak benne
biztosak.

Végül apa azt javasolta, hogy mind ültessenek el a kertben
egy névvel ellátott magot, és meglátják, kié bújik ki a földből
először. A nyertesnek jogában áll majd nevet adni a babának.

– Ha egyszerre több is kihajt, a nyertesek ismét ültetnek –
fejezte be apa.

Sportszerű lehetőség volt, és a gyerekek közt nagy lett az
izgalom. Elültették a magokat, mindegyikre cédulát tettek, és
mindennap lestek őket, de egyedül Patnek jutott eszébe kora
reggel felkelni, hogy az ágyást szemmel tartsa. Judy azt
mondta, hogy éjjel sok minden kihajt. Sötétedéskor még
semmi sem volt, és reggel láss csodát! Már igen. És Pat ott volt
a nyolcadik reggelen a kertben, amikor feljött a nap. Jóval
mindenki előtt. Csak Judy volt fent, de ahhoz, hogy az ember
megelőzze Judyt, lefekvés előtt kellett felkelnie.

És Pat magja kihajtott! Pat egy röpke pillanatig a hetedik
mennyországban érezte magát. Aztán lehiggadt, és
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borostyánszínű, hosszú szempillás szemébe nyugtalan,
elgondolkodó kifejezés költözött. Mi tagadás, a Miranda szép
név egy kisbabának. De apa a Rachelt szeretné, anya már neki
és Sidney-nek is nevet adott, Joe Tom bácsitól kapta a nevét,
Hazel néni adott nevet Winnie-nek, tehát most mindenképpen
apán a sor. Nem mondott erről sokat – hiszen apa nem beszélt
sokat –, de Pat mégis érezte, hogy nagyon szeretné a babát
Rachelnek hívni. Pat a szíve mélyén abban reménykedett,
hogy apa elültetett magja hajt ki elsőnek.

Körülnézett. Ameddig a szem ellátott, sehol egy lélek, csak
Kandúr uraság ült sötéten a sajtnyomó kövön. Pat a következő
pillanatban már ki is tépte a hajtását, és a tyúkól mögötti
bojtorjánosba hajította. Apának így még volt esélye.

De a szerencse nem szegődött apa mellé. Másnap reggel
Win és anya hajtása bújt ki. Pat könyörtelenül végzett velük is.
Win nem számított, anya pedig már két gyereknek is nevet
adott. Ez bőven elég volt. A következő reggelen Joe-é is
hasonló sorsra jutott. Aztán Sid és Judy hajtása dugta ki a fejét.
Pat most már megrögzött bűnözőként tüntette el őket.
Mellesleg egyetlen gyereket sem lehet Emmerillusnak hívni!

Másnap egy hajtás sem bújt elő, és Pat nyugtalankodni
kezdett. Mindenki azon morfondírozott, miért nem hajtott ki
egy mag sem. Judy burkoltan célozgatni kezdett arra, hogy a
hold nem megfelelő állásánál ültették el őket. Lehet, hogy apáé
ki sem hajt! Aznap este Pat kétségbeesetten kérte a
mindenhatót, hogy másnap reggel hajtson ki.

És így is lett.
Pat diadalittasan hordozta körbe a tekintetét; a hamissága

egyelőre nem bántotta a lelkiismeretét. Apa érdekében
győzelmet aratott! A Ködhegy felett halvány, aranyló, könnyű
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fátyolfelhők úsztak. A szél elszunnyadt az ezüstös nyírek
között. A köztük magasba törő fenyőket sötét nevetés rázta. A
körben elterülő földek széles, elnéző öleléssel fonták körül
Patet. A „nyárifák” – ahogy Judy hívta őket – a magtár körül
susogtak.

A világ egybefüggő, mosolygó zöld volt, és a tenger
irányában véget nem érő, csábító kékség. Pat feje fölött tiszta,
halvány, ezüstös ég feszült, és a kertben egyik napról a
másikra szinte minden virágba borult. A konyhaajtó mellett
Judy óriási csokor szívvirágján rubinvörös ékszerek csüngtek.
A felkelő nap fényét mint megannyi csillag verték vissza a
hófehérre meszelt házak a távolban. A gyümölcsösben lopva
settenkedett egy cica. Szeretett magtára ablakdeszkáján
Csütörtök nyalogatta csinos kis pofáját. A kút fölé hajló juharfa
ágáról egy vörös mókus füttyögött le neki. Judy lépett ki a
konyhából, hogy vizet húzzon.

– Jaj, Judy! – kiáltotta Pat. – Apa elültetett magja kihajtott! –
Nem tette hozzá, hogy elsőként, mert az tényleg nem lett volna
igaz.

– Hohó! – Judy örömmel fogadta a „jelet”. – Ténylegesen is
apádon kellett vóna legyen a sor, és a Rachel bármikor hajazza
a Gretát. Még hogy Greta! Micsoda tiszteletlenség!
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2.

Ténylegesen Rachelnek nevezték el, és hat héttel később,
egy vasárnapon törvényesen is Rachel lett a baba neve, amikor
is a káprázatos családi keresztelőruhában megkeresztelték; a
madeirahímzéses kis ruhát még Gardiner nagymama
készítette az első kisbabájának. Az összes Ezüst Erdő-beli
gyereket abban keresztelték. A csecsemőknek varrt hosszú
ruha ugyan kiment már a divatból, de Judy Plum nem tartotta
volna törvényesnek a keresztelőt, ha a baba nincs meg
legalább másfél méter hosszú. A Dorist is a Rachelhez
biggyesztették, hogy könnyen rászedjék anyát, de azon a
napon apa aratott győzelmet.

Pat nem nagyon bánta, amit tett, de a lelkifurdalás kicsit
kínozni kezdte, és aznap este, amikor Judy Plum bejött, hogy
éjszakára áldásában részesítse, a teljesen éber Pat felült az
ágyában, és átölelte Judy nyakát.

– Jaj, Judy… elkövettem valamit… azt hiszem, nagy
rosszaságot! Én… szóval azt szerettem volna, ha apa nevezi el
a babát…, és kihúztam a hajtásokat, amint kibújtak reggel.
Nagy rosszat tettem, Judy?

– Ó, botrányosat! – erősítette meg Judy, de a szeme
szavainak ellentmondóan vidáman csillogott. – Ha Joe
megtudná, kiesnél a piksziséből. De nem árullak be. Ráadásul
én is azt szerettem vóna, ha apád kívánsága teljesül. Az mán
szentigaz, hogy a ház asszonyai és lányai kizsákmányolják.

– Az ő hajtása bújt ki utolsónak – mesélte Pat –, és Hazel
nénié ki sem hajtott.
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– Mit nem mondasz? – kuncogott Judy. – Egy nappal az
apádé előtt bújt elő, de én magam húztam ki!
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VI. Mibe kerül egy esküvő?
1.

Azon a nyáron augusztus vége felé Pat elkezdett iskolába
járni. Az első nap borzalmas volt, majdnem olyan szörnyű,
mint egy évvel korábban, amikor tanúja volt, ahogy Sidney
nélküle kezdi el az iskolát. Azelőtt elválaszthatatlanok voltak.
Pat elkeseredetten állt a kertkapuban, és figyelte, ahogy Sidney
távolodik az ösvényen, amíg el nem tűnt, vagy a könnyeitől
már nem látta.

– Estére itthon lesz, édes kincsem – nyugtatta meg Judy. –
Gondolj csak arra, milyen remek mulaccság lesz nézni, ahogy
hazagyün!

– Az este még olyan messze van – zokogta Pat.
Akkor úgy érezte, a nap sosem ér véget, de végül csak eljött

a fél öt, és Pat Sidney elé futott az ösvényen, hogy üdvözölje.
Olyan nagy boldogság volt visszakapni Sidney-t, hogy ez
majdnem kárpótolta azért, hogy látta elmenni.

Pat nem akart iskolába járni. Mindennap nyolc órán át
távol lenni Ezüst Erdőtől valóságos tragédia volt számára.
Judy ízletes ebédet készített össze, Pat táskáját a kedvenc kis
piros almáival töltötte meg, és bátorító csókkal bocsátotta
útjára.

– És most, drágám, ne feledd, hogy művelcséget mész
szerezni. A művelcség nagy dolog, ezt én mondom neked, aki
nem szerzett ilyesmit.
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– De hiszen te többet tudsz bárki másnál a világon, Judy! –
ámuldozott Pat.

– Hohó, ez biz' így van, de a művelcség nem csak tudás –
oktatta ki bölcsen Judy. – Ne aggódj egy percig se! Szípen
elbódogúsz majd. Ismered mán az ábécét, tehát jól kezded az
iskolát. És most fuss, kislyányom, és a tanárnőddel szemben
ne feledkezz meg a jó modorró'. Elvégre Ezüst Erdő hírit kell
öregbítened!

Patnek ez a gondolat adott elég erőt, hogy átvergődjön a
napon, így tudta visszafojtani a könnyeit, amikor az ösvény
végén, Sidney kezébe kapaszkodva még egyszer visszafordult,
hogy búcsút intsen Judynak, aki a kertkapuból biztatóan
integetett nekik. Ez tartotta benne a lelket a különös tekintetek
kereszttüzében, a tanárnőjével folytatott beszélgetés alatt. Ez
acélozta meg a szívét a hosszú nap során, amikor egyedül ült a
kis asztalánál, és írástanulás közben le-fel kunkorította a
betűket, vagy ami gyakrabban fordult elő: kitekintett az
ablakon az iskola melletti erdőre, ahol sokkal jobban szeretett
lenni. Szünetben és ebédidő alatt mindig ez a látvány
vigasztalta, amikor Winnie a nagylányokkal játszott, Sid és Joe
a fiúkkal volt együtt, és ő magára maradt az elsősökkel meg a
másodikosokkal.

Amikor nagy sokára véget ért a tanítás, Pat átgondolta a
napot, és büszkén arra a következtetésre jutott, hogy nem
hozott szégyent Ezüst Erdőre.

És elérkezett a dicső hazajövetel! Judy és anya úgy
fogadták, mintha egy évet lett volna távol, a baba
rámosolygott és gügyögött. Csütörtök elé szaladt, és a kertben
a virágok üdvözlésképpen bólogattak.
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– Tudom, hogy minden, de minden örül, hogy itthon
vagyok! – kiáltotta Pat.

A hazaérkezés öröme még ahhoz is meghozta a kedvét,
hogy elmenjen hazulról. És micsoda móka volt elmesélni
Judynak, ami az iskolában történt!

– Mindegyik lányt kedvelem, kivéve May Binnie-t. Azt
mondta, hogy az ő kövezett kerti útjuk réseiben nincs moha.
Mire azt feleltem, nekem igenis tetszik a moha! Erre azt
mondta, hogy a házunk régimódi és ráférne a festés. Meg azt
is, hogy a vendégszobánkban foltos a tapéta!

– Hohó, hisz te is jól tudod, hogy az! – feddte meg Judy. –
A kémény mellett beázik. Hosszú Alec sosem tudta igazán
betapasztani, akárhogy is próbálta. De ha mindent elhiszel,
amit egy Binnie mond, akkó' előbb-utóbb kettéáll tőle a füled.
Oszt mit válaszótál annak a fáintos Miss May Binnie-nek,
drágám?

– Hogy Ezüst Erdőt nem kell olyan gyakran lefesteni
kívülről, mint mások házát, mert nem csúnya.

Judy felkacagott.
– Hohó, jól megadtad a fáintos Maynek! A Binnie-háznál a

tengernyi sárga festék ellenére sem láttam még rútabbat! Oszt
erre meg mit mondott?

– Jaj, Judy, azt, hogy a Nagy Szalonban a rózsaszín függöny
kifakult és rongyos. És ettől összetört a szívem! Mert tényleg
az…, és North Glenben mindenki másnak olyan szép
csipkefüggönye van a szalonban!
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2.

Mindez három hete történt, és az iskola máris megszokottá
vált, sőt Pat már kezdte megszeretni. Judy azonban egy
délután félvállról, váratlanul megjegyezte: – Tudod-e, hogy
Hazel nénikéd szeptember utolsó hetiben férjhez megy?

Pat először nem akart hinni a fülének. Hiszen ez
képtelenség! Hazel néni nem mehet férjhez, nem hagyhatja itt
Ezüst Erdőt! Amikor végre kénytelen volt elhinni, egy héten át
minden éjszaka sírt. Még Judy sem tudta megvigasztalni, még
Síró Willy emléke sem ébresztett benne szégyenérzetet.

– Igaz biz'a, ha a nénikéd nem akar vénlány lenni, ideje is
mán, hogy férjhez menjen.

– Barbara és Edith néni is vénlány, mégis boldogok –
zokogta Pat.

– Hohó, szerintem két vénlány bőven elég egy családban.
És Hazel nénikéd helyesen teszi, hogy férjhez megy. Legjobb
esetben is nehéz világ jár a nőkre. Nem mondom, hogy nem
fog hiányozni. De nemigen értett ahhó', hogy boldoggá tegye
az embereket. Mégis ideje, hogy elkötelezze magát. Sosem vót
férfibolond… ezt még a legmegátalkodottabb ellensége sem
állíthatta róla! De a maga korában elflörtölgetett, és eccer-
kéccer rám hozta a frászt, hogy haszontalan, lusta emberrel
köti össze a sorsát. „Judy", mondta vót nekem, „még ki akarok
próbálni néhány udvarlót, mielőtt megállapodok”. Nagy
szerencse, hogy Robert Madisont választotta. Ritka komoly
fickó! Tetszeni fog az új bácsikád, drágaságom.
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– Nekem ugyan nem – makacsolta meg magát Pat.
Elhatározta, hogy örökké gyűlölni fogja. – És neked tetszik,
Judy?

– De még mennyire! Én mondom, ész dolgában nem kell a
szomszédba mennie. A tetejibe még boltos is, így a feleséginek
könnyebb dóga lesz, mintha gazdálkodó vóna.

– Mit gondolsz, elég jóképű? Illik majd Hazel nénihez?
– Hohó, láttam én már rútabbat is! Lehet, hogy a kelleténél

termetesebbre sikeredett, oszt a füle is úgy áll el, mint két
orrvitorla. A Callenderektő' örökőte. Olyan fület még nem
látott a világ, mint az öreg Henry Callenderé. A fejit nézve
meg se lehetett állapítani, hogy embert látsz-e vagy denevért.
Még szerencse, hogy a Madisonok közül választottak párt, az
sokat javított a pofázmányukon! Robertnek igazán szép a
képe, és én mondom neked, hogy mind elégedettek vagyunk
Hazel nénikéd választásával. Most már elárulhatom, hogy
nem keveset aggódtunk a jövendő párja miatt. Régebben ott
vót Gordon Rhodes…, de én egy percig sem hittem, hogy
Hazel nénikéd valaha is egy ilyen hitvány alakot választ.
Gordon álnok figura vót, akárcsak a többi Rhodes. Vagy ott
vót Will Owen… igaz, Hosszú Alec kedvelte, de az az ember
nem sokat tudott a mentségére felhozni. Kuka vót, mint egy
hal. Ha a mindenható odafentrő' ellopta vóna a nyelvit, észre
sem vettük vóna. A magam részirő' jobban szeretem, ha egy
férfi hetykébb. Vót idő, amikó' azt hittük, Siddy Taylort
választja. De amikó' egy este aszonta neki, nem bírja a
nyakravalóit, Siddy dühösen elvonút, és többé hírit sem
hallottuk. És ezér' nem is lehet kárhoztatni. Ha majd eccer
szemet vetsz egy férfira, Pat, ne kritizáld a nyakkendőit, amíg
a pap elé nem citáltad! Édesanyád Cal Gibsont kedvelte. Igaz,
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ami igaz, finom ember vót. De a summerside-i Gibsonok közül
való vót, és attól tartok, mindig lenézte vóna Hazel nénikéd
rokonságát. Arró' nem is beszélve, hogy olyan fura képe vót,
mint egy kancsal macskának… Ez a Robert Madison
ugyanakkó' folyton felbukkan a házban, mindig ott terem,
ahol egy sánta kutyát agyonütnek. Ha eccer egy Madison
valamit a fejibe vesz, a végin csak keresztülviszi. Rob Jim
bácsikája is… meséltem, hogy tartósította a testvérit rumban,
és hogy hozta haza, hogy eltemesse?

– Hogyhogy tartósította, Judy?
– Úgy, ahogy mondom. Ned Madison Jim hajóján hótt meg

még 1850-ben, amikó' az Indiai-óceánon jártak. Mindenki
aszonta, a tengerbe kell temetni. De Jim Madison égre-fődre
esküdözött, amíg mindenkinek ketté nem állt a füle, hogy
Nedet haza kék hozni, és a szigeten, a családi sírhelybe kell
temetni. Rávette a hajóácsot, hogy készítsen egy
ólomkoporsót, beletette az ifjú Nedet, és teletöltötte a koporsót
rummal. És Ned olyan üdén érkezett haza, mint egy harmatos
rózsa! Hozzá kék tennem, hogy Jim többé már sosem vót a
régi. Hát ilyenek a Madisonok. És így a legjobb, higgy nekem!
Szép esküvőt tartunk a család tiszteletire.

Pat nehezen tudott belenyugodni. Mindig is Hazel néni
volt a kedvence, sokkal jobban szerette, mint Edith nénit vagy
akár Barbara nénit. Hazel néni olyan vidám és csinos volt! Az
arca, a szeme és a haja is szép barna volt, az ajka és az orcája
piros, mint a cseresznye. Hazel néni méltó volt a nevére.1 Más
viszont egyáltalán nem: Lily2 Wheatley fekete volt, mint egy
varjú, Ruby3 Rhodes meg sápadt és fakó.
1 hazel = mogyoró
2 lily = liliom
3 ruby = rubinvörös
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Paten kívül Ezüst Erdő gyerekhada józanul fogadta a
bejelentést. Sidney úgy vélte, izgalmas lesz egy családi esküvő.
Winnie pedig jó mókának tartotta a férjhez menést.

– Nem értem, mi benne a móka – morogta keserűen Pat.
– Hiszen mindenkinek férjhez kell mennie! – kiáltotta

Winnie. – Egy nap te is férjhez mész majd!
Pat aggodalomtól elgyötörten szaladt az anyjához.
– Mondd csak, anya… ugye, nem kell soha férjhez

mennem?
– Nem, csak ha akarsz – nyugtatta meg anya.
– Ó, akkor minden rendben van! – könnyebbült meg Pat. –

Mert soha nem akarok!
– A lányok mind így beszélnek – kacsintott Judy Pat feje

fölött Mrs. Gardinerre. – Sosem lehet tunni, nekem mikó'
szottyan rá kedvem. A minap is egyik este megkérte valaki a
kezemet. Az öreg Tom Drinkwine idecsoszogott, és arra kért,
legyek a negyedik felesége, úgy bizony! Én meg majdnem
elejtettem az új teáskancsót, amikó' ezt meghallottam. Sokat
vártam, hogy bekössék a fejemet, de végre elérkezett az én
időm is.

– Jaj, Judy, csak nem fogsz hozzámenni?!
– Oszt mán miért ne mennék?
– És itt hagysz minket?
– Ez itt a bökkenő – bólogatott Judy, aki, mint mondta,

„útilaput kötött” az öreg Tom talpára. – Egyelőre nem
született még olyan ember, aki kísértésbe hozna.

De egy nap megszülethet, gondolta Pat, és ez
nyugtalanságot ébresztett benne. Jaj, de rettenetes dolog a
változás! Milyen kár, hogy az emberek házasságra adják a
fejüket!
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3.3.3.

– Az esküvő szeptember utolsó hetiben lesz, D.V. –
jelentette ki egy nap Judy.

Pat arca megvonaglott. Tudta, micsoda kín lehet ezt ilyen
közömbösen kimondani.

– Mit jelent a D.V., Judy?
– Azt, hogy Ha Isten is Úgy Akarja.
– És ha nem akarja, Judy?
– Akkó' sosem kerül rá sor, édes kincsem.
Pat eltöprengett, hogy vajon mennyit nyomna a latban, ha

Istent arra kérné: ne akarja.
– Mi történne, Judy, ha valami… rossz dologért

imádkoznék?
– Könnyen megkaphatnád – felelte titokzatosan Judy,

amitől Pat megrémült, és úgy döntött, jobb nem kockáztatni.
Végül aztán csak beletörődött. Az iskolában a figyelem

középpontjába került a nagynénje esküvője kapcsán. És Ezüst
Erdőt kellemes izgalom kerítette a hatalmába, ami az idő
előrehaladtával egyre fokozódott. Jóformán másról sem
beszéltek, mint az esküvői előkészületekről. Az öreg egérfogó
macskának egy – Judy mondása szerint – „fészekalja”
kismacskája született, és Paten kívül ez senkit sem hozott
lázba. És borzongatóan jó érzés volt egy aprócska titok
birtokában lenni, ugyanis Paten és az öreg macskán kívül
senki sem tudta, hol vannak a cicák. Pat addig nem is akarta
elárulni, míg a cicusok olyan nagyok nem lesznek, hogy már
nem lehet őket vízbe fojtani. A tavasszal született cicáknak
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valami rejtélyes és Pat számára kifürkészhetetlen módon
nyomuk veszett, és csak Kedd és Csütörtök maradt meg,
Keddet pedig Hazel néninek ígérték. Az új cicáknak tehát
nagyon örült, viszont a névadással várnia kellett az esküvő
utánig, mert senkinek sem tudta felcsigázni a cicák iránt az
érdeklődését.

A Költő Szobáját – Pat nagy örömére – újratapétázták, bár
Pat nagyon sajnálta, amikor a régi tapétát leszaggatták, és
amikor anya csodás, új, pókháló finomságú csipkefüggönyt
hozott a Nagy Szalon ablakaira, akkor Pat kezdte úgy érezni,
hogy az esküvőnek megvannak az előnyei. Akkor azonban,
amikor a saját szobájának az újratapétázására került sor,
fellázadt. Imádta a régi tapétát a piros és zöld papagájokkal,
amelyeket Pat-emlékezet óta nézegetett. Mindig abban
reménykedett, hogy egy nap életre kelnek.

– Nem látom be, miért kell kitapétázni a szobámat! Még
akkor is, ha Hazel néni férjhez megy! – zokogta.

– Hallgass a józan észre, drágaságom! – győzködte Judy. –
Az esküvő napján csupa előkelő népekkel lesz tele a ház. Az
elegáns városi és új-skóciai rokonaid, meg New Brunswickból
a Madisonok mind elgyünnek, ez utóbbiakról aszongyák,
milliomosok. És néhányan biztos a te szobádba akasztyák az
utiköpenyeiket. Ugye, nem akarod, hogy a régi, kifakult
tapétát lássák?

Neeem, Pat ezt igazán nem akarta.
– És édesanyádnak megmondtam, hogy biztos te szeretnéd

kiválasztani az új tapétát, és szerintem a botban lesz olyan
harangvirágos, ami tetszene neked. Szóval fel a fejjel, és segíts
az ezüstöt tisztítani! A házban minden darabnak csillognia kell
a nagy esemény alkalmából. Már vagy húsz éve nem vót
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esküvő Ezüst Erdőben. Túlságosan is a mennyországra
hasonlítana, ahun nincs se férjhezmenetel, se feleségül vétel.
Az utolsó Christine nénikédé vót, amikó' bekötötték a fejit. És
remélem, Hazel nénikédet nem éri olyan balszerencse a
fátylával, mint szegény kis Chrissyt.

– Miért, mi történt vele, Judy?
– Hohó, hogy mi történt, azt kérdezi! Egy csúcsban

végződő, rózsás kalap vót rajta, amit ükanyád még az
óhazából hozott magával. Ó, micsoda elegáns holmi vót! A
Költő Szobájában helyezték el illő pompában az ágyon. De
amikó' bementek érte, édes kincsem, képzeld, mit láttak: vót
akkó' itt Ezüst Erdőben egy egyszálbelű kiskutya, és ez a kis
gézengúz bejutott valahogy, mindenki tudtán kívül a szobába,
és úgy megcsócsálta és összenyálazta a fátylat meg a
csipkekalapot, hogy a végén rá sem lehetett ismerni! Szegény
kis Chrissy a szemit kisírta, amit nem is lehet csodálni…

– Jaj, Judy, és mit tettek ezután?
– Tettek? Hát nem vót mit tenni, így nem is tettek semmit.

Szegény Chrissynek fátyol nélkül kellett férjhez mennie, és
végigzokogta a szertartást, végig bizony. Én mondom, óriási
botrány vót. Ezúttal én magam teszem el a Költő Szobájának a
kulcsát, és ha rajtakapom a Rosszcsontot, hogy a házban lófrál,
én magam búbolom meg, még ha Joe meg is orrol érte. És
most, ha végeztünk az ezüsttel, gyere ki velem a régi kertbe, és
segíts damaszkuszi szilvát szedni. Egy nagy tál sült szilvát
készítek Hazel nénikédnek. Nem azt mondja mindig, hogy
senki sem tud úgy szilvát sütni, mint az öreg Judy Plum…
biztos azér', hogy ne hozzak szégyent a nevemre.4

– Jaj, siess már az ezüsttel, Judy!

4 plum = szilva
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Pat imádott szilvát szedni Judyval, és persze zöld ringlót,
meg sárga ringlót és nagy lila szilvát is.

– Én oszt sosem sietek, édes kincsem. A világon tengernyi
idő van, oszt a síron túl meg ott az örökkévalóság. És rengeteg
munka vár ránk, ha Hazel nénikédnek szép esküvőt akarunk
rendezni, de azt komótosan kell csinálnunk.
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4.

Pat képtelen volt palástolni azt a kellemes izgalmat, ami
eluralkodott rajta, amikor kiderült, hogy ő lesz Hazel néni
koszorúslánya. De sajnálta Winnie-t, aki koránál fogva már
nem lehetett az, viszont még fiatal volt a
nyoszolyólánysághoz, és ez majdnem elrontotta az örömét.
Hazel néninek két nyoszolyólánya volt, és úgy volt, hogy
mindketten – Judy legnagyobb megrökönyödésére – zöld
ruhát vesznek majd fel. Judy szerint a zöld balszerencsét hoz
egy esküvőn.

– Hohó, vót eccer egy esküvő az óhazában, ahun a
nyoszolyólyányok ződet viseltek. És a tündérek úgy
megmérgelődtek, hogy megátkozták a házat, meg bizony!

Hogy átkozták meg, Judy?
– Mondom is mán: az átok úgy szót, hogy soha többé nem

nevethetnek majd ott. Soha többé. Hohó, ez vót aztán a
borzalmas átok! Gondúj csak bele: egy ház nevetés nélkül!

– És tényleg nem volt több nevetés, Judy?
Egy fikarcnyi sem. Sok-sok sírás vót, de nevetés semmi.

Hohó, micsoda szomorú hely vót az!
Pat nyugtalankodni kezdett. Mi lesz, ha többé nem lesz

nevetés Ezüst Erdőben? Nem hallatszik apa szelíd kuncogása,
Tom bácsi szívből jövő hahotája, Winnie ezüstösen csilingelő
kacagása, Judy széles jókedve? De a ruhája olyan csinos volt:
leheletkönnyű, tavasziasan zöld krepdesin darázsolt
vállrésszel, amit édes kis rózsabimbók díszítettek. És hozzá
zöld, húzott, a karima mentén rózsás kalapot visel majd. Átok
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ide vagy oda, Pat nagy kedvét lelte a ruhában. Judyval
ellentétben ő nem vette észre, hogy a zöld színtől fakó,
napbarnította kis arca még fakóbb és barnább lesz. Patben a
hiúságnak szikrája sem volt meg. Csak a ruha számított.

Az esküvőt délutánra tervezték, és az „esküvői szertolást",
ahogy Winnie mondta, aki a helytelen szóhasználat
verhetetlen tízéves bajnoka volt, South Glenben, a szürke
köves, régi templomban szerették volna megtartani, ahova a
Gardinerek emberemlékezet óta jártak. Judy mindezt modern
újításnak tekintette.

– A régi szép időkben Ezüst Erdőben este keltek vóna
egybe, és hajnalig ropták vóna a táncot. De akkoriban még
nem jártak ilyen előkelő nászutakra, mint most. Szépen
hazamentek, és dologhoz láttak. Változnak az idők, és én
mondom, nem mindig előnyükre. Régen csak az episzkopális
egyházhoz tartozók esküdtek templomban. Nem vót
presbiteriánus szokás, de nem ám.

– Te presbiteriánus vagy, Judy?
Patet hirtelen furdalni kezdte a kíváncsiság. Sosem törte

még a fejét, milyen vallású lehet Judy. Vasárnaponként velük
tartott a South Glen-i templomba, de sosem ült a Gardinerek
padjába, hanem felment az emelvényre, ahonnan – mint Tom
bácsi mondta – mindent szemmel tudott tartani.

– Hohó, olyan presbiteriánus vagyok, amennyire egy ír
ember az lehet – felelte óvatosan Judy. – Mivel azonban nem
vagyok skót, igazi presbiteriánus sosem lehetek. De ettől
függetlenül imádkozom, hogy minden rendben menjen, és
Hazel nénikédnek nagyobb szerencséje legyen, mint az
esküvőjekor a nagyapád másod-unokatestvérinek.

– Mi történt a nagyapám másod-unokatestvérével, Judy?
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– Hohó, hát még sosem hallottad? Úgy láccik, senki sem
mongya el a családi históriákat, ha az öreg Judy nem teszi. Na
már most, szegény pára egy nappal az esküvő előtt
tüdőgyulladmányban meghótt, és az esküvői ruhájában
temették el. Szomorú dolog vót, mert soká tartott neki oltár elé
vonszolnia az emberit – megvót vagy harminc év is, mire
sikerült –, oszt az utósó percben mégis hoppon maradt. De ne
sírj, édes kincsem, mer' ez vagy ötven éve történt. Mostanra
már így is, úgy is meghótt vóna, és talán sok bajtól óvta meg
az ég, mer' a vőlegénye kikapós ember vót, és csak a pénziér'
vette vóna el, legalábbis ezt mondták a népek. És most haggyá,
hadd keverjem a tésztát, és ne szedegesd ki a szilvákat, és ne
edd meg őket!
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5.

Az utolsó héten az izgalom hullámai az egekig csaptak.
Patnek megengedték, hogy ne menjen iskolába, részben azért,
mert mindenki őt szalajtotta mindenért, részben azért, mert
valószínűleg bele is halt volna, ha nem maradhat otthon. Judy
szinte ki sem mozdult a konyhából, sütött és főzött, és
leginkább egy öreg boszorkánynak látszott, aki valami
istentelen kotyvalék fölé görnyed. Barbara néni is átjött, és
segített, de Edith néni inkább otthon vette ki a részét a
sütésből, mert még nem építettek akkora konyhát a világon,
amiben Judy Plummal elfértek volna együtt. Hazel néni
készítette a krémeket, anya a csillogó piros
gyümölcskocsonyákat. Anyának csak ennyit engedtek.
Mindenki úgy gondolta, elég dolga van azzal, hogy Cukiról
gondoskodik, ahogy a név körüli felhajtás ellenére a babát
hívták. Anya – ahogy Judy Patnek elmondta – sosem volt már
a régi az után a nagy fejfájás után, amit azon az éjszakán
kapott, amikor Cukit megtalálták a petrezselyemágyásban, és
ezért kímélni kellett őt.

Pat tojást vert fel, számtalan tortát kevert ki, Siddel
felváltva nyalta ki a tálakból az ízletes maradékot. A házban
reggeltől estig ínycsiklandó illatok szálltak. És mindenhonnan
ez hallatszott: „Gyere ide, Pat!” és „Szaladj el ezért meg azért,
Pat!", amíg Pat már a végén azt sem tudta, hol áll a feje.

– Csak nyugodtan! – intette Judy. – Ésszel csináld,
drágaságom, ne erővel! Nagy tanulság ez. Idővel minden
szépen elrendeződik. Mostanában eléggé rád akaszkodtak, de
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Judy gondoskodik róla, hogy ne rakjanak túl sokat a válladra.
Azt azonban nem tudom, hogy menne férjhez Hazel nénikéd a
segítséged nélkül.

Mi tagadás, az esküvői vajat sosem köpülték volna ki
nélküle. Judy félretette az üzemből a kék tehén tejét egy hétig,
és az esküvő előtti napon nekiállt köpülni a régimódi karos
köpülővel, amit a világ minden kincséért sem cserélt volna le
modernebb berendezésre. Judy csak köpült és köpült, és
amikor Pat késő délután leszaladt a hűvös, pókhálós pincébe,
Judy teljesen magánkívül volt.

– Valaki szemmel verte a tejszínt – jelentette ki
kétségbeesetten Judy. – Tőből szakad ki a karom, és a vajnak
még semmi jele.

Arról szó sem lehetett, hogy anya köpüljön, Hazel néninek
ezernyi dolga volt. Végül a csűrből áthívta apát, aki belement,
hogy próbát tegyen. De miután szaporán köpült vagy félórát,
feladta, mondván: ez lehetetlen vállalkozás.

– Nyugodtan a disznók elé öntheted a tejszínt, Judy –
jelentette ki apa. – Kénytelenek leszünk a boltban megvenni a
vajat.

Judy ennél nagyobb szégyent elképzelni sem tudott. Hogy
a boltban vegyenek vajat, és csak a mindenható tudja, ki
köpülte! Judy elment vacsorát főzni, és magában arra gondolt,
ezért biztos a zöld esküvő a felelős.

Pat lecsusszant az almával teli hordóról, amin addig
guggolt, és köpülni kezdett. Remek szórakozás volt! Mindig is
vágyott arra, hogy köpüljön, és Judy sosem engedte, mert ha
túl lassan vagy túl gyorsan köpült, akkor a vaj vagy túl
kemény, vagy túl lágy lett. De most mindez nem számított, és
Pat annyit köpülhetett, amennyi csak jólesett. Fröcs, fröcs,
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fröcs! Pötty, pötty, pötty! Düb, düb, düb! Surr, surr, surr! A kar
forgatása fokozatosan egyre nehezebb lett, és Pat már éppen
megállapította, hogy végre egyszer az életben untig eleget
köpült, amikor a kar kezdett váratlanul könnyebben forogni,
és Judy lejött, hogy vacsorához hívja Patet.

– Addig köpültem, Judy, míg izzadni nem kezdtem!
Judy elszörnyedt.
– Izzadni? Soha ne vegyél ilyen szót a szádra, kislányom. A

Binnie-k izzadhatnak, de a Gardinerek verejtékeznek. És most
kénytelen vagyok a disznóknak adni a tejszínt! Micsoda
szégyen… a kék tehén teje…, és hogy boltban vett vaj van egy
Ezüst Erdei esküvőn! De kérdem én, mire is számíccson az
ember egy ződ esküvőn? Bárki megmondhatja…

Judy felemelte a dézsa tetejét, és majdnem kiugrott a szeme
a meglepetéstől.

– Hát nem kiköpülte a vajat a drágám!? Tessék, itt lebeg az
íróban, és olyan tökéletes, hogy csak na! Méghozzá a kis
hétéves karjával köpülte, amikor se én, se Hosszú Alec nem
jutottunk egyről a kettőre. Na, lesz meglepetés, ha ezt
elmondom a családnak!

Patnek talán élete végéig nem volt ilyen diadalittas
pillanata.
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VII.A nagy nap
1.

Végre elérkezett az esküvő napja. Pat már egy hete
szomorúan számolta a napokat. Már csak négy nap Hazel néni
esküvőjéig… már csak három… csak kettő… már csak egy!
Szerencséjére Pat előtte való éjszaka Judyval aludt, mert a
szobája kellett a vendégeknek, akik messziről érkeztek. Így
Judyval ébredt napkelte előtt, és szorongva surrant le, hogy
lássa, milyen időre virradtak.

– Pompás idő! – jelentette ki elégedetten Judy. – Múlt éjjel
féltem egy csöppet, hogy esni fog, mert udvara vót a holdnak,
a menyasszonynak meg balszerencsit hoz, ha eső esik rá, nem
is szólva a sárró' meg a koszró', amit a népek behurcónak a
cipőjükkel. Most szépen kiosonok, és megmondom a napnak,
hogy keljen föl, oszt elintézem a fejés javát, mielőtt apád
lekászálódik. Szegény ember halálra dógozza magát a nagy
felhajtás miatt.

– A nap nem jön fel, ha nem szólsz neki, Judy?
– Az esküvő napján nem kockáztatok – közölte Judy.
Mialatt Judy fejni volt, Pat Ezüst Erdőt járta körbe. Milyen

különös volt a ház a sok alvó emberrel! Mintha lesne valamire.
Természetesen az esküvő miatt a szobák is szokatlanul
festettek: a Nagy Szalon őszi levelek tüzétől és krizantémoktól
ragyogott, az új függönyök olyan tüneményesek voltak, hogy
Pat keservesen bánta, hogy Binnie-ék nincsenek a meghívottak



83

között. Istenem, milyen lenne May arca, ha látná őket! A Kis
Szalon felét megtöltötték a nászajándékok. Előző este
megterítettek az ebédlőben. Milyen szép volt a terített asztal a
szikrázó poharakkal, az ezüst gyertyatartókkal, és a
holdsugárhoz hasonló karcsú, magas gyertyákkal, no meg a
gyümölcskocsonyák csodálatos színeivel!

Pat kiszaladt a házból. Judy rendelkezésének
engedelmeskedve a nap éppen kezdett feljönni. A levegő
ősziesen, borostyánosan mézszínű volt, minden nyírfa és
nyárfa aranyruhás leánnyá változott. A kert belefáradt a
növekedésbe, és letelepedett pihenni, de az ódon kőgát fölött a
gyönyörű mályvarózsák büszkén páváskodtak. A Ködhegyre
csodálatos, halovány reggeli pára ereszkedett, és reszketett a
nap színe előtt. Micsoda gyönyörűség is élni ezen a világon!

Azután Pat megfordult, és megpillantott egy kóbor, vézna,
fél fülű macskát… aki idegen volt Ezüst Erdőben… A macska
éppen a tündéreknek kitett tejet lefetyelte fel a tálkából. Szóval
így tűnik el! Mindig is sejtette az igazságot, de a felismerés
keserűséggel töltötte el. Hát már nem maradt igazi varázslat a
világon?

– Judy! – Pat a könnyeivel küszködött, amikor Judy kijött a
tejes sajtárokkal a kúthoz. – Nem a tündérek isszák meg a tejet!
Hanem egy macska…, ahogy Sidney mindig is állította!

– Hohó, és ha múlt éjjel a tündéreknek nem volt rá
szükségük, kérdem én, miért ne inná meg egy szegény
macska? Neki talán nincs joga élni? Sosem mondtam, hogy
minden éjjel idegyünnek. Biztos máshonnan is felcsipegetnek
ezt-azt.

– Judy, esküdj meg, hogy tényleg láttál már tündért tejet
inni! Úgy élj?
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– Hohó, és mi van, ha nem láttam? A nagyanyám biztosan
látott. Számtalanszor hallottam, amikor elmesélte. A kobód kis
füle izgett-mozgott, miközben fellefetyelte! És a nagyanyám
másnap eltörte a lábát, úgy bizony! Örülhetsz, hogy sosem
láttad még a Nagyszerű Népet. Én mondom neked, nem
szeretik, ha megpillantják őket!
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2.

Pat számára a nap öröm és fájdalom egyvelege volt. Ezüst
Erdő zsongott az izgalomtól, ami akkor csapott az egekbe,
amikor Rosszcsontot megcsípte egy darázs a szemhéján, és be
kellett zárni a templom-csűrbe. Azután mindenki díszbe vágta
magát. Jaj, az esküvők tényleg izgalmas események, gondolta
Pat. Sidnek igaza volt! Anya tüneményes új ruhát viselt, olyan
volt a színe, mint az aranybarna krizantémnak, és Pat olyan
büszke volt, hogy az már fájt.

– Olyan jó, hogy ilyen csinos anyukám van! – kiáltott fel
elragadtatva.

De az egész családjára büszke volt. Apára, aki égre-földre
kereste a nyakkendőjét, és aki izgalmában a jobb lábára húzta
a bal fűzős cipőjét, és be is kötötte, mielőtt észrevette volna a
tévedését, de most már ízig-vérig Gardinernek látszott. A
bűbájos kis Cukira, akinek selyemzokniját lehengergették,
hogy érvényesüljön az édes, csupasz, gödröcskés kis lába.
Winnie-re, aki a sárga ruhájában úgy nézett ki, mint egy nagy,
aranysárga árvácska. Sidre és Joe-ra az új öltönyükben, amihez
fehér gallért tettek fel. Még Judy Plumra is, aki valóban
kivirágzott, és királynőien festett. Az ünnepi díszruha
előkerült a barna ládából, vele együtt az egy kicsit
színehagyott csipkestóla és az előző században divatos,
klasszikusnak számító, kék, steppelt selyemfőkötő. Judy
méltóságán alulinak tekintette volna, ha nyilvánosan főkötő
nélkül jelenik meg. Nem tűrte a kerge kalapokat. És ehhez egy
magas sarkú, fényes fekete lakk báli „pipő” járt, ahogy Judy
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nevezte. A félelmetesen kiöltözött Judy így járt-kelt
kényeskedve, éber tekintetét rajta tartotta mindenen, és az
érkező barátokat a „társasági” hangján, a lehető
legkifogástalanabb kiejtéssel üdvözölte.

Hazel néni és a nyoszolyólányai még mindig bezárkóztak a
Költő Szobájába. Anya feladta Patre a csinos zöld ruháját és
kalapját. Pat boldogan feszített az új ruhájában, de aztán
felszaladt a szobájába, hogy elmondja a kék fátyolszövet
ruhájának, hogy azért még most is őt szereti a legjobban.
Azután átjöttek a nagynénjei. Barbara néni igen ünnepien
festett a bézs csipkeruhában és kabátban, amit Edith néni túl
fiatalosnak talált Barbara néni korához képest. Edith néni
ruháját senki sem gondolta volna fiatalosnak, de nagyon
csinos volt, és Patet majd' szétvetette a büszkeség a rokonsága
láttán.

Brian bácsi Summerside-ból vitte el a menyasszonyt és a
nyoszolyólányokat az új autóján a templomba, és milyen
csodálatos pillanat volt, amikor lelibegtek a lépcsőn! Pat
szemét el is futották a könnyek. Vajon ez a fehér
szaténselyembe öltözött titokzatos teremtés, a habos fátylával,
a leomló rózsa- és IiIiomcsokrával tényleg az ő szeretett,
vidám Hazel nénije? Pat úgy érezte, mintha máris elveszett
volna számukra. De Hazel néni megtorpant, és odasúgta: – Az
árvácskákat, amiket szedtél nekem, elrejtettem a csokromban,
drágám… az lesz a „valami kék", amit a menyasszonynak
mindig magánál kell tartania. Hálás köszönet!

És ez után egy darabig minden rendben volt megint.
Apa anyát, Winnie-t, Judyt és Joe-t vitte el az Ezüst Erdő

farm ócska Fordjával, de Pat és Sid Tom bácsi „fogatán”
utazott. Tom bácsi lenézte a Fordot és minden más hasonló
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járgányt. Egy nagy, kényelmes, kétüléses félfödeles „hintóval”
járt, amit két selymes szőrű pej húzott, akiknek fehér csillag
világított a homlokán, és Pat jobban szerette ezt a hintót
bármelyik autónál. De miért nem jön már Tom bácsi? – Még
elkésünk! Ezer homokfutó és kocsi hajtott már el előttünk! –
aggodalmaskodott Pat.

– Hohó, ne túlozz, kislyányom!
– Öt már biztosan volt – berzenkedett Pat.
– Ott jön – mondta Judy. – Tisztességesen viselkedj! – súgta

oda szigorúan. – Ne feledd, hogy semmi majomkodás, amikor
ünnepélyessé válik a dolog!

Pat, Sid és Barbara néni a hátsó ülésen foglaltak helyet. Pat
mérhetetlenül fontosnak érezte magát, és azonnal kihúzta
magát, amikor May Binnie irigykedve kinézett a kocsijukból,
ami nagy dudálva előzte meg őket. Pat és Sid általában gyalog
mentek templomba: átvágtak a földeken, és végigsétáltak a
dáliákkal szegélyezett patakparton. De a kocsiút is szép volt,
gyönyörűek voltak a napsütötte tarlók, a kerítéseken
gubbasztó fényes, fekete varjak, a gyümölcsösökben
almaterhüktől földet seprő ágak, az őszirózsákkal borított
legelők és a távolban boldogan kéklő tenger, amely fölött
hatalmas felhőflották vitorláztak.

És aztán már a juharfák és lucfenyők között megbújó,
zsúfolt templomban voltak, felállt a nászmenet, az emberek
felemelkedtek a padokban, Hazel néni apa karján libegett
végig a padsorok között, mögötte Jean Madison és Sally
Gardiner, a sort pedig Pat zárta rózsaszirmokkal teli kis
kosarát szorongatva, és hirtelen csend lett. Felcsendült a
tiszteletes úr ünnepélyes hangja, ahogy imádkozott, a színes
üvegablakokon át besütő nap csodálatos színeket varázsolt a
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gyülekezetre, és hétköznapi emberekből csodát teremtett. Pat
eleinte annyira zavarban volt, hogy szinte elveszett az
élmények apró részletei között. Látta, amint egy remegő rubin
színű fénycsepp Hazel néni fehér fátylára esik, látta Rob
Madison elálló füleit, Sally Gardiner hollófekete haját a zöld
kalap alatt, a páfrányokat és a virágokat, és hirtelen megütötte
a fülét, hogy Hazel néni azt mondja: – Igen! –, és látta, ahogy
felnéz a vőlegényére.

És ekkor borzalmas dolog történt. Pat kétségbeesetten
Judy-hoz fordult, aki közvetlenül mögötte, az első padsor
végén ült.

– Add kölcsön a zsebkendődet, Judy! Mindjárt elsírom
magam – suttogta pánikba esve.

Judy majdnem libabőrös lett. Rájött, hogy ilyen súlyos
helyzetben drasztikus eszközökhöz kell nyúlni. A zsebkendője
egy lepedőnyi fehér vászondarab volt, amely alatt Pat eltűnt
volna. Ráadásul Binnie-ék a hátsó padok egyikében ültek.
Előrehajolt.

– Ha egyetlen könnycseppet is ejtesz, amivel szégyent
hozol Ezüst Erdőre, amíg élek, nem sütök neked vajban
tükörtojást!

Pat összeszedte magát. Talán Ezüst Erdő vagy a vajban
sütött tojás, vagy a kettő együttvéve tette, de elkeseredetten
nyelt egy nagyot, és enyhült a torkát szorító érzés. Vad
pislogással akadályozta meg, hogy akár egyetlen könnycsepp
is lecseppenjen. A szertartás véget ért… senkinek sem tűnt fel
a kis közjáték…, mindenki azt hitte, Pat kifogástalanul
viselkedett. Ezüst Erdő lakóinak nagy kő esett le a szívéről. Így
vagy úgy, de mind attól tartottak, hogy Pat – akárcsak a
nővére esküvőjén Cora Gardiner is – a végén összeomlik, az
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ima kellős közepén hangos bőgésre fakad, és megszégyenült
anyjának kell majd kivezetnie.

– Nagyszerűen tartottad magad, drágaságom – súgta oda
neki Judy.

Patnek sikerült tartania magát a fogadás és a vacsora
közben is, de képtelen volt egy falatot is leerőltetni a torkán,
még egy szeletke csirke vagy anya gyönyörű „liliomos
salátája” sem vitte kísértésbe. Amikor meghallotta, hogy
valaki azt kérdezi Hazel nénitől:

– És milyen Hazel Madisonnak lenni? Felfogtad egyáltalán,
hogy már ez a neved? –, Pat kis híján megint elsírta magát.

Többé már nem Hazel Gardiner! Istenem, ez már tényleg
elviselhetetlen volt!
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VIII.Utózöngék
1.

Azután eljött a búcsúzkodás ideje! Pat életében először
tapasztalta meg, milyen is elbúcsúzni valakitől, aki nem jön
vissza. De akkor legalább sírhatott, mert mindenkinek – még
Judynak is – patakzottak a könnyei, pedig Judy ritkán sírt.

– Amikó' sírhatnékom van – mondogatta mindig Judy –,
szépen leülök, és jól kinevetem magam!

Nem hagyta, hogy Pat gyermeki könnyei révületében,
Hazel nénikéje után bámulva sokáig álldogáljon ott.

– Nem hoz szerencsét, ha addig meresztjük a szemünket
egy távozó barát után, míg el nem tűnik szem elől – jegyezte
meg.

Pat sarkon fordult, és elveszetten bolyongott az üres
szobákban. A nagy felfordulás és rendetlenség hatására Ezüst
Erdő mintha nem is lett volna többé az otthona. A gyönyörűen
megterített asztal szörnyen festett: rendetlen volt, morzsás,
feldúlt, Hazel néni széke még úgy állt, ahogy félretolta, amikor
felállt. Pat barna szemét megint elhomályosították a könnyek.

– Gyere velem, drágaságom, oszt segíts egy kicsit! –
unszolta Judy, a bölcs Judy. – Anyád lefeküdt, ami nem is
csoda ekkora hajcihő után, hiszen ki van szegény, mint a liba.
Winnie meg a hasgörcsök miatt tekereg az ágyán, és persze ez
sem csoda, hisz úgy teletömte magát. Szóval nincs más talpon,
csak mi, hogy gondoskodjunk mindenről. Az ebédlőt egyelőre
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hagyjuk így reggelig, de a szalonokat meg a hálókat rendbe
tesszük. Szegény ház is olyan elcsigázottnak láccik!

Judy levette a selyemruháját, a magas sarkú cipőjét,
megszabadult a társasági beszédmodorától, és újra kényelmes
daróc-ruhájában és kitaposott bakancsában volt, aminek Pat
nagyon örült. Judy így sokkal otthonosabban és
barátságosabban festett.

– Visszatehetjük a bútorokat a régi helyükre? – kérdezte
fellelkesülve. Vigasztalónak érezte volna, ha a tálaló és az
ócska hintaszék visszakerült volna a szalonba, a megszokott
helyére (azért tüntették el őket, mert túlságosan kopottak
voltak), és a váza is a pampafűvel (amit túlságosan
régimódinak ítéltek).

– Hohó, de mennyire! És nem vágunk olyan búbánatos
képet, mintha Hazel nénikédet nem férjhez adtuk, hanem
eltemettük vóna!

– Nincs kedvem mosolyogni, Judy.
– Megértem, és nincs is sok okod rá. Én is annyit

vigyorogtam ma, hogy úgy érzem, mintha Vigyori Pállá
váltam vóna! De nagyszabású esküvő vót, éspedig olyan, amit
Jen Binnie a városi udvarlója ellenére sem fog soha megérni.
Ami meg a vacsorát illeti, azt még a Kormányzósági Palota
sem tudná túlszárnyalni! A szertolás meg olyan ünnepélyes
vót, hogy a házasság gondolatátó' is elvette vóna a kedvem,
már ha lett vóna egyáltalán.

– Én meg elsírtam volna magam, és mindent elrontottam
volna, ha te nem vagy, drága Judy! – hálálkodott Pat.

– Hohó, nem hibáztatlak érte! Eccer ismertem egy szép
növésű, szemrevaló nyoszolyólányt, aki a szertolás kellős
közepin bőgni kezdett. És hogy erre miket mondtak az
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emberek! Hogy azér' sír, mer' ő nem mehet férjhez, pedig csak
csordultig vót a szíve. És hogy ez még mindig jobb, mint az a
nyoszolyólány, aki Rosella Gardiner esküvőjin hahotázni
kezdett. Senki sem derítette ki, min nevetett… nem árulta el
soha…, de a vőleginy azt hitte, őt találta mulatságosnak, és
többé nem beszélt vele. Akkora rumli támadt emiatt a
családban, hogy negyven évig tartott. Hohó, a kis dogoknak
sokszor bizony nagy a végük!

Pat nem osztotta Judy véleményét, hogy egy esküvőn
nevető nyoszolyólány olyan kis dolog. Nagyon örült, hogy
nem történt semmi ilyesmi, ami nevetségessé tette volna Hazel
néni esküvőjét.

– Gyere csak, kedves! Először seperjük föl a konfettit!
Nekem jobban tetszettek a régi szokások, amikó' rizst szórtak.
A tyúkok legalább jóllaktak. Hohó, ez az asztal biz úgy fest,
mint a „régi tisztesség maradéka"5, nem? Az egyik mutatós
ezüst lejszínes kancsó is behorpadt. De mindent összevetve,
mégsem fest olyan szörnyen, mint Margaret nagynénéd
esküvője után az asztal a Bay Shore-i farmon. Az oszt igazi
szörnyűség vót!

– Mi történt, Judy?
– Hogy mi történt? Okkal kérded. Az asztalterítőn díszként

vót egy rojtos terítőcske, és amikó' a vőleginy kuzinja, akit ma
öreg Jim Milroynak hínak, de akkó' szakállas Jim vót a
becsületes neve… hohó, micsoda pompás szakálla vót! Nagy
kár vót leborotválnia csak azér', mer' mán nincs divatban…
hol is tartottam? Szóval Jim sietve állt föl az asztaltól, ahogy
szokott, oszt az egyik gombja beleakadt a rojtba, és magával
5 Johnny Patterson: The Hat My Father Wore című ír balladájának refrénjéből egy
jellegzetes szókapcsolat, ami Szentkuthy Miklós fordításában James Joyce:
Ulysses című regényében is szerepel – a ford.
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rántott mindent, rojtos terítőt, meg ami rajta vót. Akkora
csörömpölést még senki sem hallott! Lent vótam Bay Shore-on,
hogy kisegítsem őket, és Frances nénikéddel ketten
takarítottuk fel, ő meg egész idő alatt csak sírt és jajveszékelt,
és nem is hibáztatom érte. A sok elegáns tányér meg pohár
ripityára tört, ami bennük vót, szétkenődött a szőnyegen, nem
is szólva a szegény menyasszony ruhájáró', ami teljesen
tönkrement, mer' ráborult egy pohár ital. Hohó, akkoriban
zöldfülű jószág vótam, oszt azt hittem, ez nagyon mulatságos,
de a Bay Shore-i nép utána már sosem vót a régi. Most pedig
futás a szobádba, vedd le és akaszd be a szekrénybe a szép
ruhádat, és máris nekilátunk a munkának. Szerintem esős lesz
az iccaka. Erősödik a szél, és máris olyan sötét van, mint a
végítélet napján.

Patet megnyugtatta, hogy minden visszakerült a helyére.
Amikor végeztek, Ezüst Erdő megint otthonosan festett.
Besötétedett, és hamarosan eső verte az ablakokat.

– Menjünk át a konyhába, oszt harapjunk valami finomat,
mielőtt begyúrom a kenyértésztát. Észrevettem ám, hogy egy
falatot sem etté' a pompás lakomábó'. Van egy fazék forró
borsólevesem, amit magamnak főztem, és melegen tartottam a
tűzhely hátsó traktusában, meg egy kis maradék csirke is van,
amire gondútam.

– Nincs étvágyam most, hogy Hazel néni elment –
párásodott el megint Pat szeme.

Ettől a gondolattól nehéz volt szabadulnia.
– Hohó, a bánat teli hassal ezerszer jobb, mint üres

gyomorral, édes kincsem. No, nem olyanok vagyunk, mint két
kényelmesen összegömbölyödő kiscica a kosárban? Szépen
kizárjuk a sötétséget. És itt egy Csütörtök névre hallgató,
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elegáns szürke bundájú és fehér mellényű kiscica, akinek a kis
szíve szakad meg egy jó szóér', miután ma megfeledkezett róla
mindenki.

Vad nyávogás verte fel a csendet. Kandúr uraság
bebocsátást követelt.

– Hadd engedjem be én, Judy! – csillant fel Pat szeme.
Úgy szerette beereszteni a hidegből az állatokat. Egy

pillanatra szélesre tárta az ajtót. A csodálatos napot viharos
éjszaka követte. Odakint szakadt az eső. A szél könyörtelenül
tépázta az Ezüst Erdőt. A templom-csűrben vigasztalanul
vonított Rosszcsont, mivel Joe még nem ért vissza az
állomásról, hogy megnyugtassa.

Pat borzongva fordult el. Az ódon konyha békéje tökéletes
ellenpontját képezte az odakint tomboló viharnak. A
félhomályban vörösen izzott a tűzhely. Csütörtök
összegömbölyödött alatta, s azt gondolta, ez a dolgok
természetes rendje. Olyan kellemes volt ebben a ragyogó,
meleg helyiségben lenni, Judy forró borsólevesét kanalazni, és
figyelni az ablakon át a konyha tükörképét. Pat imádta ezt.
Olyan rejtelmes és boszorkányos volt… olyan valóságos,
mégis valószerűtlen… mintha Judy a kút mellett, az ide-oda
hajladozó juharfa alatt dagasztotta volna a kenyeret békésen.



95

2.

Pat szerette elnézni, ahogy Judy kenyeret dagaszt, és
elhallgatta, ahogy magában beszél kenyérdagasztás és
csapkodás közben. Ez volt a szokása. Ma este a templomi
esküvőt vette kritikusan sorra.

– Hohó, a felsőruhája nagyon vidám vót, no de kíváncsi
vónék, mi vót alatta? Jó, ha foltoknál nem rosszabb. Bertha
Holms igen eleven: még csak tizenöt, de már meresztgette a
szemit a fiúkra. Emlékszem a nagynénje esküvőjin, amikó'
annyi lehetett, mint Pat most. Levetette magát a fődre, oszt
rugdosott és visított. Hohó, mennyire viszketett a tenyerem,
hogy jól elfenekeljem! Simon Gardiner jól kicsípte ma magát.
Amikó' megláttam a padjukban keményített ingben, szép
illedelmesen, mintha nagy szívességet tenne a világnak azzal,
hogy kegyeskedett megszületni, alig hittem el, hogy amikó'
utoljára láttam, olyan részeg vót, hogy azt hitte, az asztal
kergeti, és sírt, mint egy gyerek, mer' azt képzelte, mingyár
elkapja, hisz az ő két lábával szemben annak négy van. Majd'
meghóttam a nevetéstől, úgy bizony! Hohó, a kis nép bizony
tuggya, mit gondol róluk a többi nép a templomban. Oszt ott
vót az öreg Taylor, aki bogaramnak híjja a feleségit, pedig már
harminc éve házasok. Puhány vénember! De talán mégis jobb,
mint George Harvey és a „vén oldalbordája”. Elmer Davidson
meg késve botorkált be, amikó' mán elkezdődött a szertolás, és
megzavarta az ünnepélyes hangulatot. A feltámadást is lekési
az az ember. Mary Jarvis meg felsivított, amikó' aláírták a
papírokat. Hogy az ilyen éneknek nevezze, amit művel! A Bay
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Shore-i farmról a nagynénik talán a szokottnál is fenségesebb
látványt nyújtottak…, szerintem meglehet, hogy azér', hogy
mutassák, mennyire lenézik a Gardinereket és a Madisonokat
is. Kész csoda, hogy egyáltalán leereszkedtek odáig, hogy
eljöttek. Hohó, de a vacsorától oszt fennakadt a szemük! Ilyen
terülj-terülj asztalkámhó' már régen nem ültek le! Most aztán
kiegyenlítettem a számlát a Sands öreglánnyal! Nagy
ravaszdin aszontam neki: „Míg élünk, remélünk.” Tudta ám
jól, mire célzok!

Judyt hangtalan nevetés rázta, miközben a kenyeret
paskolta, de aztán magához tért.

– Oszt vót egy az esküvőn, aki már nem mén többre. Kate
MacKenzie-n megjelentek a jelek.

– Milyen jelek, Judy? – kérdezte álmosan Pat.
– Hohó, el is felejtettem, hogy a gyerek füle mindent

meghall, amit nem kéne, drágaságom! A halál jelére
gondútam. De ilyen az élet. Folyton váltakozik a születés meg
a halál, és az esküvő vegyíti a kettőt. De mindezek ellenire
szép és vidám esküvő vót.

Pat már majdnem elszenderült. A letaposott fekete
macskák a szeme láttára kezdtek körbekocogni a szőnyegen.

– Ébredj, kincsem, és menj szépen fel az ágyadba! Hallgasd
csak a szelet! Hónap lesz mit szedni az almafák alatt.

Pat ásítozva és megvigasztalódva pillantott fel. Végül is a
drága Ezüst Erdőben tovább folydogál az élet. A világnak még
nincs vége azzal, hogy Hazel néni elment.

– Mesélj még nekem arról az emberről, Judy, akit
Írországban láttál. Tudod, akit felakasztottak!

– Borzalmas egy történet lefekvés előtt. A hajad szála is
égnek áll majd tőle.
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– Szeretem, ha égnek áll. Kérlek, Judy!
Judy a térdére ültette Patet.
– Ölelj szorosan magadhoz, és meséld el!
Elmondta a szívfacsaró történetet, és Pat, aki már vagy

tucatszor hallotta, ugyanolyan kellemesen borzongott, mint
addig minden alkalommal. Semmi kétség sem fért hozzá:
élvezte a „borzalmas” történeteket.

– Nem kéne rossz emberekről szóló történeteket mesélnem
– feszengett Judy Pat tágra nyílt szemét látva.

– Tudod, Judy, én jobban szeretek jó emberekkel élni, mint
rosszakkal, de jobban szeretem, ha rosszakról mesélsz, mint
jókról.

– Szerintem meg unalmas világ vóna, ha soha senki nem
tenne olyasmit, amit nem kéne. Akkó' miről beszélgetnénk? –
lette fel Judy a költői kérdést. – Most pedig le kell feküdnöd.
És mondj el szépen egy imát a szegény kísérteteidér'. Ha Vad
Dick vagy Sírós Willy vagy akár mindketten felülnek ma éjjel a
kerítésre, jó alaposan bőrig áznak majd.

Talán nem leszek olyan magányos, ha kétszer mondom el
az Imáimat, gondolta Pat. Kétszer mondta el hát őket, és még
az Új bácsikájáért is kipréselt magából egy imát. Talán
jutalmul, de azonnal elaludt. Éjjel azonban egyszer felébredt,
és úrrá lett rajta az elhagyatottság érzése. De a sötétségben
hallotta a dallamos dorombolást, és érezte a bársonyos
macskatest csodálatos érintését. Pat nagyot nyelt. Az eső még
mindig az ereszbe zokogott. Hazel néni elment. De Ezüst Erdő
a szívében dédelgette. A vihartól védetten feküdni a drága
házban, Csütörtököt simogatni…, s ha belegondol, holnap
almát lehet szedni…, hát igen, az élet ismét hívogatni kezdte.
És megnyugodva aludt el újra.
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IX. Egy vendégségben töltött nap
1.

Ezüst Erdőben ismét beköszöntött a szeptember… egy év
telt el azóta, hogy Hazel néni férjhez ment, és Pat most már
úgy érezte, mintha a néni mindig is férjnél lett volna. Bob
bácsival gyakran jöttek „haza” látogatóba, és Pat már
megszerette a bácsit, sőt a lebegő füleit is szépnek tartotta.
Hazel néni az utolsó látogatása alkalmával már magával hozta
a tündéri picike babáját is, akinek olyan borostyánszínű szeme
volt, mint Patnek. Cuki sem volt már kisbaba, hanem a vaskos
kis lábán totyogott ide-oda, és már Pat húgocskája volt, akire
büszke lehetett. Tizenegy hónapos korára már túlesett a
fogzáson. Gyönyörűség volt elnézni, ahogy felébred, és fölé
hajolni, amikor alszik. Mintha tudta volna, hogy Pat ott van
vele, mert mindannyiszor boldogan elmosolyodott.
Talpraesett gyerek volt. Nyolchónapos korában megharapta
Tom bácsit, amikor az a szájába dugta az. ujját, hogy kiderítse,
van-e már foga. Hát kiderítette.

És most meghívták Patet, hogy töltse a szombatot a Bay
Shore-i farmon Frances Selby és Honor Atkins nevű
nénikéinél, Dan Gowdy „kuzinról” és egy még idősebb
nénikéről nem is beszélve, aki anya valamelyik szülőjének
nagynénje volt.

Amikor a felsorolásban idáig jutott, Pat feje már kóválygott,
amin Judy egyáltalán nem lepődött meg.
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Pat szerette annak a kifejezésnek a csengését, hogy
„vendégségben töltött nap”. Olyan nagyszerűen, fényűzően
hangzott, hogy „eltölt” egy egész napot, és hagyja, hadd
peregjenek egyenként a pillanatok az ujjai között, mint az
arany gyöngyszemek.

De az már nem lelkesítette fel, hogy éppen Bay Shore-on
töltheti el ezt a napot. Amikor Siddel még nagyon kicsik
voltak, Bay Shore-t maguk között bűntudatosan „Ne nyúlj
hozzá"-háznak hívták. Abban a házban mindenki olyan öreg
volt! Amikor Pat két évvel korábban anyával járt ott,
emlékezett, hogy ráncolta a homlokát Frances néni, amikor a
kertben sétálva Pat levett egy nagy, leveses, piros szilvát a
gyümölcstől roskadozó fáról. És Honor néni, egy magas,
ezüstös hajú hölgy, akinek olyan fekete volt a szeme, mint a
ruhája, arra kérte, hogy a Bibliából ismételjen el szakaszokat,
és hűvösen felhúzta a szemöldökét, amikor Pat hibát vétett. A
nagynénik mindig bibliai idézeteket akartak hallani, ezt
mesélte Winnie és Joe is, akik gyakran megfordultak ott…, és
sosem lehetett tudni, mit kap az ember, ha a végükre ért: egy
tízcentest, egy süteményt vagy egy búbolást.

De hogy egyedül menjen Bay Shore-ra! Sidney-t is hívták, de
ő Brian bácsinál vendégeskedett, amíg a bácsi fogait tömték.
Talán jobb is így, mert amikor Sidney legutóbb ott járt,
elszundított a vacsoraasztalnál, és dicstelenül leesett a székről
egy örökségbe kapott serleggel a kezében, és emiatt
kegyvesztetté vált.

Pat péntek este mindent megbeszélt Judyval. A konyhaajtó
előtti homokkő lépcsőn ült, és a számtanleckéjét írta, hogy
hétfőre kész legyen minden feladattal. Ismét eltelt egy év, és
Pat egy hüvelykkel magasabb volt a régi kamraajtón levő
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jelzés szerint. Judy minden gyereket ott mért le a
születésnapján. Pat már szépen haladt a kivonásban, és Judy
segített neki. Judy összeadni és kivonni is tudott. Amikor
tiszta volt a feje, még szorozni is. De az osztással sosem
próbálkozott.

A hátuk mögött a konyhát betöltötte a Judy savanyúságos
üstjéből felszálló fűszeres illat. Kandúr uraság a kút
emelvényén ült, és szemmel tartotta Rosszcsontot, aki a pince
csapóajtaján szundított, de fél szemmel Kandúr uraságot
figyelte. Az udvar sarkában a felhasogatott keményfából
pompás gúlát raktak: Pat és Sid a nyári estéken, tanítás után
rakta fel a fahasábokat. Pat vágyakozó tekintettel nézte.
Barátságos, vidám téli estéket idézett a farakás, amikor kint
morog és acsarog a szél, mert képtelen bejutni Ezüst Erdőbe.
Patet tökéletesen boldoggá tette volna mindez, ha nincs a
másnapi látogatás.

– A nénik olyan… előkelőek – vallotta meg Judynak. Sosem
merte volna anya előtt kritizálni őket, mert anya Selby volt, és
nagyon büszke a rokonságára.

– Chidlaw vót a nagyanyjuk – válaszolta erre Judy, mintha
ez mindent megmagyarázna. – Nem is mondom, de kicsit
komorak, hiszen Bay Shore-on borzasztóan sok temetés volt.
Frances nénikéd elvesztette a vőlegényét, mielőtt
összeházasodtak volna, Honor nénikéd férje az esküvő után
halt meg, és sosem tudtak megegyezni abban, melyikük járt
rosszabbul. El kell ismerni, hogy rémesen fukarak, és tenger
pénzük van. De jószívűek, és nagyon fontosak nekik anyád
gyermekei.

– Frances nénivel meg Honor nénivel egészen jól elvagyok,
de Hannah nénitől és Dan kuzintól félek – vallotta be Pat.
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– Arra semmi szükség, kicsikém. Lehet, hogy nem is
találkozol az idős hölggyel. Tizenhat éve nem hagyta el a
szobáját, és most kilencvenhárom éves, úgy bizony, és már
nem sokan látogatják. Az öreg Danny meg ártalmatlan. Fiatal
legényke korában elaludt a lépcső tetejin, és legurult. Azóta
sosem vót mán a régi. De van, aki azt állítja, kísértetet látott.

– Jaj, Judy, kísértet jár Bay Shore-on?
– Most nincs, de jó régen bizony vót. Hohó, szörnyen

szégyellték ám!
– De miért?
– Tudod, azt hitték, szégyenletes dolog, ha egy házban

kísértet jár. Némelyek ezt megtiszteltetésnek gondóják, de van
ilyen. Nem tagadom, hogy a Bay Shore-on kísértő szellem
bosszantó egy lény vót. Az is igaz, hogy kedves, barátságos,
társas hajlamú kísértet vót, aki nem igazán tudta, mikor illik
kísérteni. Úgy tűnt, kicsit magányos. Az ágylábukon üldögélt,
és gyászosan bámult rájuk, mintha azt akarná mondani: „Mi
az ördögér' nem vettek oda egy udvarias szót egy rendes
fickónak?” És amikó' társaságot híttak, és a hangulat a
tetőfokára hágott, mély sóhajt hallottak, és ott vót előttük a
finom kísértet. Egy idő után nagyon egyhangú vót. De miután
az üknagybácsid meghótt, és Honor nénikéd vette át a
gazdaság irányítását, a kísértetet nem látták többé. Szerintem
még neki is túl fukar vót a nénikéd. Szóval nem kell attó'
félned, hogy meglátod, de ajánlom, ne nagyon nézegesd a
vázát, ami arcokat vág!

– Egy váza… grimaszol?
– Úgy ám, édes kincsem. A szalon kandallópárkányán áll,

és eccer arcot vágott Sarah Jenkinsre, amikó' az ott dolgozott,
és leporolgatta. Sarah azt se tudta, hova legyen ijedtében.
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Milyen csodálatos, gondolta Pat. De mindent összevetve el
kellett ismernie, hogy Judy eléggé megvetően nyilatkozik a
Bay Shore-iakról.

– De a bútorok nagyon impozánsak, Judy.
– Impozánsak? – Judy azonnal tudta, hogy Pat a helyére

tette. – Hohó, te aztán ne mesélj nekem a pompáról! Nem én
dogoztam a McDermott kastélyban, amikó' még alig
látszottam ki a fődből? Hogy mást ne mondjak, csipke meg
szating ágytakarók! Fehér márványlépcső aranyozott korláttal.
Tömör arany tányérok, pezsgővel töltött arany vázák. És ha
nem vót harminc szolga, akkó' egy se. Az urunk tányéron
kínálta körbe az arany fontokat, abbó' lehetett venni. Hohó,
kérdem én, mi ehhöz képest a Bay Shore-i farm? És most
gyorsan fusd át a múlt vasárnap tanult bibliai idézeteket,
hátha Honor nénikéd szeretne párat hallani.

– Neked hibátlanul fel tudom mondani, Judy, de Honor
néni más.

– Szerintem akkó' cselekszel helyesen, ha lehunyod a
szemed, és arra gondolsz, hogy egy káposztafejnek mondod,
drágaságom. Bár az öreg Jed Cattermole nem annak nézte
Honor nénikédet, amikó' a vallási megújulás összejövetelein a
helyére rakta.

– Mit csinált, Judy?
– Hogy mit? Máris elmesélem. Az öreg Jed azt hitte, hogy

amikó' nem hisz Istenben, a tenger eszit bizonyítja. Egy este fel
akart vágni, és elment az egyik megújulási összejövetelre, amit
az öreg Mr. Campbell tartott, amikó' még South Glen
lelkipásztora vót. A hitvallások után a vakmerő Jed felállt, és
aszonta: „Nem hiszek abban, hogy van Isten, de ha van, akkó'
kegyetlen, esztelen zsarnok. És most – folytatta Jed, és úgy
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felfújta magát, mint egy vén pulykakakas –, ha van Isten, miért
nem sújt le rám, és pusztít el azér', amit mondtam? Gyerünk,
próbálja csak megtenni!", kiabálta Jed, aki egyre erősebbnek
érezte magát. Úgy megrökönyödött mindenki, hogy a
csendben a légyzümmögést is meg lehetett vóna hallani. Erre a
te Honor nénikéd hűvösen odafordult hozzá, és azt kérdezte:
„Gondolja, hogy maga ilyen fontos Isten szemében, Jedehiah
Cattermole?”. Erre mindenki hahotázni kezdett. Láttál mán
olyan nagy vörös luftballont, amit kiszúrnak? Ilyen vót a
rátarti Jed. Többé már sosem vót a régi. És most, ha készen
vagy a számtannal, én meg a savanyúsággal, akkó' ránk fér
egy kis mulaccság: sütünk vadalmát, amibe előtte szegfűszeget
szurkálunk, hogy finom illata legyen.

– Bárcsak itt volna Sid! – sóhajtott fel Pat. – Úgy szereti a
szegfűszeges almát! Mit gondolsz, Judy, visszaér vasárnap
estére? Még egy hetet már nem bírok ki nélküle!

– Túlságosan odavagy Sidér', édes kincsem. Mit fogsz
csináni, ha felnőttök, és el kell válnotok?

– Ez az idő sosem jön el, Judy! Siddel sosem válunk el
egymástól. Egyikünk sem házasodik meg, hanem itt
éldegélünk majd Ezüst Erdőben, és vezetjük a gazdaságot, a
háztartást. Már mindent megbeszéltünk.

Judy felsóhajtott.
– Bárcsak ne ragaszkodnál annyira hozzá! Miér' nem

szerzel magadnak egy barátot az iskolában, mint a többi
kislány? Winnie-nek rengeteg barátnője van.

– Nem kell nekem más, csak Sid. Az iskolában kedvesek a
lányok, de egyiket sem szeretem. Nem akarok senkit sem
szeretni, csak a családomat és Ezüst Erdőt.
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2.

Mivel Patnek el kellett mennie a Bay Shore-i farmra, örült,
hogy a látogatása éppen arra a szombatra esett, amikor apa új
léckerítést akart állítani a gyümölcsös köré. Pat nem akarta
végignézni, ahogy lebontja a régit. Szép zuzmó borította a
léceket, a kerítéscölöpöket befutotta a vadszőlő, és derékig érő
réti kömény hullámzott a tövében.

Judynak is oka volt az örömre. Elhangzott az „ukáz", hogy
az udvar sarkában magasodó nagy nyárfát ki kell vágni, mert
elkorhadt a gyökere, és a következő szélroham rádöntheti a
tyúkólra. Judy már régóta szőtte a terveket Hosszú Alec-kel,
hogy aznap vágják ki, amikor Pat távol van, mert tudta, hogy a
drága kicsikéje minden fejszecsapást megszenvedne.

Joe autóval vitte le Bay Shore-ra Patet. Ahogy az autó
szélsebesen kifordult a bekötőútról, Pat kihajolt, hogy búcsút
intsen Ezüst Erdőnek. A ház mögött kifeszített szárítókötélen a
szél felfújta Cuki édes kis kezeslábasát, és komikusan úgy
festett, mintha három kis Cuki csimpaszkodna a kötélen. Pat
felsóhajtott, aztán elszántan arra gondolt, igyekszik majd
élvezni ezt a látogatást. Kékes, játszi, őszi ködpárás gyönyörű
nap volt. Bay Shore-ig jóformán végig lejtmenetben haladtak,
többnyire lucfenyős vadonon át, az út oldalt felmagasodó
szélét páfrányok, édes illatú babérbokrok és csomókban növő
vérvörös alkörmös tarkították. Az út végén kéken várta a
tenger és a naplementével farkasszemet néző régi, szürke ház,
amely olyan közel volt a mormoló hullámokhoz, hogy vihar
idején a vízpermet átcsapott a küszöbön. Bölcs, öreg ház volt,
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sokat tudott, Pat ezt mindig is érezte. Anya régi otthona, és
éppen ezért szeretni kellett, akár képes volt az ember a benne
lakókat szeretni, akár sem. Bay Shore-on még mindig
szenzációszámba ment, ha valaki autóval érkezett. A nénik
kijöttek, és kimérten üdvözölték őket, és Dan kuzin
odaintegetett nekik egy közeli földről, ahol szántott, és
gyönyörű vörös, egyenletes és sima barázdákat húzott. Dan
kuzin nagyon büszke volt arra, milyen jól tud szántani.

Joe elszáguldott, és otthagyta Patet, hogy elviselje a
fogadtatás és a vizsgálat alá vetés megpróbáltatásait. A
nagynénik olyan mereven viselkedtek, mint azok a
keményített alsószoknyák, amelyeket már csak Bay Shore-on
hordtak. Az igazat megvallva, nagy zavarban voltak, mit is
mondjanak ennek a hosszú lábú, napbarnított gyereknek,
akiről úgy vélték, családi kötelességük egyszer egy szent
időben meghívni. Azután pár percre felvitték Hannah néni
szobájába is. Pat kelletlenül engedelmeskedett. Hannah néni
rejtélyesen öreg volt: egy apró, összeaszott, ráncos teremtés
feküdt a hatalmas, függönyös ágyban, és a nagy halom
steppelt dunyha alól kukucskált ki.

– Szóval ő Mary kislánya – jegyezte meg sipító hangon.
– Nem. Én Patrícia Gardiner vagyok – mondta Pat, aki

utálta, hogy ha azt mondták, bárkinek is a kislánya. Még ha
anyáról volt is szó.

Hannah néni karom módjára meggörbülő ujjaival
megragadta Pat karját, és közel húzta a kislányt az ágyhoz.
Végtelenül öreg kék szemével, ami olyan öreg volt, hogy már
visszatért a látása is, Pat arcába meredt.

– Nem egy szépség… nem bizony – motyogta.
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– Lehet, hogy idővel szebb lesz, mint gondolnánk –
jegyezte meg Frances néni, mint aki elszántan igyekszik a
dolgok napos oldalát nézni. – Most szörnyen le van barnulva.

Pat barna kis arca, selymes bőre kipirult a felháborodástól.
Fütyült arra, hogy „nem egy szépség", de nem szerette, ha így
szemtől szembe kritizálják. Judy biztos azt mondta volna,
hogy ez nem vall jó modorra. És amikor lementek a
földszintre, Honor néni elszörnyedve kiáltott fel:

– Elszakadt a ruhád, gyermekem!
Pat arra gondolt, bárcsak ne neveznék „gyermeknek”.

Legszívesebben kiöltötte volna a nyelvét Honor nénire, de az
sem vallott volna jó modorra. Karót nyelve állt, míg a néni tűt,
cérnát hozott, és összeöltötte a szakadást.

– Természetesen Mary nem foglalkozhat mindennel, Judy
Plum pedig nem bánná, ha mind rongyokban járnátok –
jegyezte meg elnézően Honor néni.

– Judynak igenis nem mindegy! – fortyant fel Pat. – Nagyon
is odafigyel a ruháinkra és a modorunkra. És a szakadás
útközben keletkezett.

A rosszul sikerült kezdés ellenére nem is volt olyan rossz a
nap. Pat helyesen idézte a Bibliát, és kapott Honor nénitől egy
süteményt, amit ott helyben kellett megennie. Patet gyötrő
szomjúság kínozta, de olyan félénk volt, hogy nem mert egy
pohár vizet inni. Ebédidőben azonban sok tej volt, vagy ahogy
Judy mondta volna, „fölözött” tej. De egy tüneményes, régi
zöld kancsóban adták asztalra, amiben a legjobban lefölözött
tej is a legsűrűbb tejszínnek látszott. Az ebéd – Ezüst Erdő
mércéjével – nagyon soványka volt. Pat sem kapott sokat enni,
de olyan tányérról fogyaszthatta el, amelyet őszi faleveles
színes bordűr díszített. Egyike volt a híres-neves Selby
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tányéroknak, amelyek százévesek voltak. Pat
megtiszteltetésnek érezte, és igyekezett megfeledkezni az
éhségéről. Desszertnek hármat kapott a tiltott vörös szilvákból.

Ebéd után Frances néni kijelentette, hogy fejfájása van, és
lefekszik. Dan kuzin aszpirint javasolt, de Frances néni egy
gyilkos pillantással belefojtotta a szót.

– Nem egyezik Isten akaratával, hogy aszpirin segítségével
megszabaduljunk a fájdalomtól, amit ránk mér – jelentette ki
gőgösen, és ezüstdugós, piros kis szagoltató üveget tartott az
orrához.

Honor néni szabadon engedte Patet a szalonban, s
meghagyta, hogy foglalja el magát. Pat ezt is tette. Minden
nagyon érdekelte, és most, hogy egyedül maradt, remekül
elszórakozott. Egészen addig azon törte a fejét, hogy éli túl a
délutánt, ha a nénikkel kell végigülnie. Honor nénivel
kölcsönösen megkönnyebbültek, hogy megszabadultak
egymástól.



108

3.

A szalonbeli bútorok valóban impozánsak és fényűzőek
voltak. Volt egy nagy, fényes réz ajtókilincs, amely
visszatükrözte Pat mókás grimaszt vágó arcát. A porcelán
ajtótáblára rózsákat festettek. A vászonrolókat lehúzták, és
Patnek nagyon tetszett a szobát elöntő hűs, zöld fény; úgy
érezte magát, mint egy reszketve csillogó tengeröbölben
tanyázó sellő. Imádta a fekete kandallópárkányon masírozó
hat fehér, elefántcsontból faragott elefántot, a nagy, foltos
kagylókat a stelázsin, amelyekből a tenger mormolását lehetett
hallani, ha a füléhez tartotta őket. Végül ott volt a
pávatollakkal telerakott, híres váza, ami grimaszt vágott Sarah
Jenkinsre. Fehér üvegből készült, és az oldalán arcra hasonlító
különös formák voltak. De Patre nem vágott torzképet, bár a
kislány nagyon vágyott rá. A sarokasztalon egy sárga
fészekben fényes, vörös és sárga, csodálatos tyúk ült. És az
ablak előtti sötétítő függönyön sötét színű Battenburg hornyolt
vertcsipke-szegély volt, ami biztos túltett a McDermott
kastélyon!

Pat boldogan megnézte volna a házban elrejtett összes
holmit. Nem a bútorokat vagy a szőnyegeket, hanem az
emeleten a dobozokba rakott régi leveleket, az ódon ládákban
őrzött ruhákat. De lehetetlen volt; nem merte elhagyni a
szalont. A nénik bizonyára elájultak volna a szörnyülködéstől,
ha kutakodáson kapják.

Amikor Pat már mindent apróra megvizsgált a szobában,
összegömbölyödött a díványon, és egy órán át elmerülten



109

nézegette a képeket a régi albumokban, amelyeknek kifakult
kék és piros plüss kötése volt, no meg a zsanéron mozgó
fényképkeretekben, amelyek úgy nyíltak és csukódtak, mint a
könyvek. Milyen furcsa, régi képek voltak! A hölgyek bő
szoknyát és hatalmas puffos ujjú felsőt viseltek, és a fejük
búbján óriási kalapokat! Volt egy fotó Frances néniről a 80-as
évekből: fodros ruhát és egy bő szabású, ejtett vállú,
négyszögletes aljú, slingelt kis „zsákkabátot” viselt, s hozzá
egy fodros napernyőt!

Nehéz volt Frances nénit olyan kislánynak elképzelni,
akinek frivol napernyője van.

És volt egy kép apáról is, amin bajusz nélküli fiatalember
volt. Pat jót kuncogott rajta. És volt egy anyáról is: kerek,
pufók arca volt, huncutkás hajába nagy masnit kötöttek. És
Burton bácsiról, aki „elment, és többé nem hallottak felőle”.
Micsoda titkokat rejtett ez a mondat! Még a halottak felől is
lehetett újra hallani: temetést rendeztek nekik, és sírkövet
állítottak.

És talált egyet Honor néniről csecsemőkorából. Pontosan
úgy nézett ki, mint Cuki! Jaj, vajon Cuki is úgy fog kinézni
majd, mint Honor néni? Még rágondolni is rossz! Milyen
borzalmasan megváltoznak az emberek, gondolta Pat, és
felsóhajtott.
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X.X.X. „És itt a magányos leányzó”6

1.

Már alkonyodott, amikor felmerült a kérdés, ki is vigye
haza Patet. Úgy volt, hogy Frances néni hazaviszi a
homokfutóval, ugyanis Bay Shore-on egyedül ő értett a
lovakhoz. De a néni még mindig Isten akaratától szenvedett a
hálószobájában, és Honor néni hosszú évek óta nem hajtott
lovat. Dan kuzinra pedig nem lehetett rábízni, hogy elmenjen
hazulról egy kétlovas fogattal. Végül Honor néni telefonált a
legközelebbi szomszédnak.

– Morton MacLeod bemegy a városba. Gondoltam is, hogy
így lesz, mivel szombat este van. Azt ígérte, téged is elvisz, és
Ezüst Erdőnél kitesz. Ugye, nem baj, ha egyedül kell
elsétálnod a MacLeod birtokra? Sötétedés előtt odaérsz.

Pat semmit sem bánt, csak azt, ha éjszakára Bay Shore-on
kell maradnia. És soha, a legcsekélyebb mértékben sem félt a
sötéttől. Gyakran volt egyedül a sötétben. A vele egykorú
gyerekek többsége félt tőle, és elfutott, amikor leszállt az este.
De Pat soha. Ezüst Erdőben azt mondták emiatt, hogy „apja
lánya”. Hosszú Alec mindig is szeretett a sötétségben
kóborolni, „élvezte a sötétség szépségét", ahogy mondta. Egy
családi legenda szerint Pat négyévesen egész éjjel a
gyümölcsösben, a réti köményben aludt, amíg Judy egy beteg
szomszéd ápolásából hajnalban haza nem jött, és fel nem verte

6 Egy angol gyermekdalból – a ford.
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a házat. Pat még homályosan emlékezett a család kitörő
örömére, amikor megtalálták, és a boldogságra, ami rózsás
pírként vonta be anya sápadt, kétségbeesett arcát.

Pat illedelmesen elbúcsúzott, és átment MacLeodékhoz,
ahol rossz hír fogadta. Morton kocsija „rosszalkodott", így
Morton meggondolta magát, és mégsem ment be a városba.

– Vissza kell szaladnod Bay Shore-ra – mondta kedvesen
Morton anyja.

Pat lassan végigment az ösvényen, és ahol már nem
láthatták a házból, mert egy lucfenyő liget eltakarta szem elől,
megállt a fejét törni. Nem akart visszamenni Bay Shore-ra.
Elviselhetetlen volt számára a gondolat, hogy a nagy
vendégszobában kell töltenie az éjszakát, abban a hatalmas,
idegen ágyban. Nem! – döntötte el. Inkább hazagyalogol. Csak
három mérföldnyire volt Ezüst Erdőtől, és ennyit mindennap
gyalogol az iskolába és vissza.

Pat vidáman és szaporán vágott neki, és felettébb
önállónak, merésznek és felnőttnek érezte magát. Hogy bámul
majd Judy, amikor besétál a konyhába, és félvállról megjegyzi,
hogy a sötétben egyedül tette meg Bay Shore-tól hazáig az
utat. – Hohó, ez aztán a félelmet nem ismerő kislány! – mondja
majd Judy csodálattal eltelve.

Aztán a sötét, hűvös éjszaka hirtelen elébe jött, és amikor az
út kétfelé ágazott, Pat nem tudta, melyiket válassza… a balra
ágazót? Biztos az a helyes út! Pat szaladni kezdett rajta, a
szívébe beköltözött a páni félelem.

Most már sötét volt, nagyon sötét. És Pat felfedezte, hogy
egy ismeretlen úton, sötétben járni, az otthonától két
mérföldnyire egészen más lapra tartozik, mint a
gyümölcsösben sétálni, vagy a Suttogó Ösvényen szaladni,
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vagy a Tó Mezején kóborolni úgy, hogy az otthona fényei
mindig látótávolságon belül vannak.

Az aranyló szeptemberi napsütésben oly barátságos erdők
és ligetek most idegennek tűntek. A távoli, lucfenyőktől sötétlő
hegyek fenyegetően húzódtak közelebb. Vajon még most is a
hazavezető úton jár? Vagy rossz felé fordult, és ez az „összekötő
út", ami a két város között, a kertek alatt fut? Az otthon fényeit
sehol sem lehetett látni. Vajon viszontlátja-e valaha Sidet?
Hallja-e Winnie nevetését, Cuki boldog, üdvözlő sikkantásait?
Múlt vasárnap a templomban a kórus azt énekelte: „Sötét az
éjszaka, és messze vagyok az otthonomtól.” Pat most már
tudta, mit jelent ez. Kétségbeesetten futásnak eredt. Az út
mentén a fehér nyírfák kísértetujjaikkal megpróbálták elkapni.
A lucfenyők között jajveszékelt a szél. Ezüst Erdőben sosem
lehetett biztosan tudni, hogy a szél hogyan lép elénk: a
templom-csűr mögül ugrik-e ki, mint egy ránk vetődő macska,
vagy lesuhan a Ködhegyről, mint egy halk röptű madár, vagy
átsurran a gyümölcsösön, mint egy jó barát. De mindig
barátságosan érkezett. Ez a szél azonban nem volt barátságos.
Vajon a szél rikoltozott a lucfenyők között? Vagy a Zöld
Hárfás Judy meséiből, aki hárfamuzsikájával magával ragadja
az embereket Tündérországba, akár akarják, akár sem? Az
otthon élvezettel és hitetlenkedve hallgatott mesék itt
félelmetesen igazzá váltak. A különös kis sötét árnyékok,
amelyek a sötétnél is sötétebbek a páfrányok alatt, azok talán
tündérek? Judy azt mesélte, ha az ember tündérrel találkozik,
többé már sosem lesz a régi. Pat ennél nagyobb fenyegetést
elképzelni sem tudott. Hogy megváltozzon, hogy többé ne
legyen önmaga!
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Az a vad, távoli dallam… talán Peter Branaghan, Judy egy
másik meséjének a hőse, aki a hegyekben kísértet-birkáinak
furulyázik? És még mindig nem lát fényt… most már biztos,
hogy rossz úton jár.

Hirtelen elvesztette a fejét a rémülettől, amit a hűvös
éjszaka, a hatalmas, úttalan világ és a kísérteties szél ébresztett
benne. Megtorpant, és hangosan keseregni kezdett.

– Segíthetek? – kérdezte egy hang.
Valaki akkor fordult rá az útra. Egy fiú volt, nála alig

magasabb. A szeme körül volt valami szokatlan, a fiú mögött
pedig egy kis sötét árnyékfolt, talán egy kutya. Pat csak ennyit
látott, de egyszerre biztonságban érezte magát.
Oltalmazottnak. A fiúnak olyan kellemes hangja volt.

– Azt hiszem… eltévedtem – nyögte. – Pat Gardiner
vagyok, és… eltévesztettem az utat.

– Az összekötő úton vagy – mondta a fiú. – De elfordul, és
Ezüst Erdő mellett halad el. Csak így kicsit hosszabb.
Hazakísérlek. Hilary Gordon vagyok, de mindenki csak
Csilingnek hív.

Pat rögtön tudta, kiről van szó, és mint régi ismerőst
üdvözölte. Hallotta, amikor Judy Gordonékról beszélt, akik
megvették a régi Adams farmot, Ezüst Erdő mellett. Nem
voltak gyerekeik, csak egy árván maradt unokaöccsük, aki
velük lakott, és Judy szerint lehet, hogy a gyereknek sanyarú
sorsa van. A fiú nem a North Glen-i iskolába járt, mert a régi
Adams farm a South Glen-i iskolai körzethez tartozott, de ezt
leszámítva Pattel közvetlen szomszédok voltak.
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2.

Továbbmentek. Nem sokat beszélgettek, de Pat most
boldogan baktatott az úton. Feljött a hold, és a fényénél Pat
kíváncsian nézte a fiút. Sötét szarukeretes szemüveget viselt;
hát ez volt olyan furcsa a szeménél! És olyan nadrágja volt,
amelynek az egyik szára térdnél, a másik a fiú térde és bokája
között ért véget, amit Pat borzalmasnak talált.

– Ezüst Erdő az otthonom – magyarázta Pat.
– Nekem meg nincs otthonom – mondta Csiling

reményvesztetten.
Pat szívesen megvigasztalta volna, jóllehet maga sem

értette, miért szorul rá. Kis kezét a fiú kezébe csúsztatta.
Csilingnek finom, meleg keze volt. Így sétáltak haza. A szél…
az éjszaka… ismét barátságossá vált. A fák ezüstös, sötét ágai
gyönyörűen hajladoztak a holdsütötte égen. Az út fűszeres
erdőillata mámorító volt.

– Hova vezet ez az út? – kérdezte Pat egyszer, amikor egy
hívogató, holdfénnyel és árnyakkal teli ösvény mellett mentek
el.

– Nem tudom, de egy nap végigmegyünk rajta, és
megnézzük – ígérte Csiling.

Olyan volt, mintha régi, jó barátok lettek volna.
Aztán a földeken keresztül odacsillogtak Ezüst Erdő drága

fényei, a szeretett házból kiáradt a fény. Pat sírni tudott volna
az örömtől, hogy újra látja. Ha más nem is, a ház biztos mindig
örül, ha ő hazatér, gondolta.
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– Nagyon szépen köszönöm, hogy hazakísértél – mondta
félénken a konyha előtti udvar kapujában. – Úgy megijedtem!

Aztán, mivel hallotta Judytól, hogy egy lánynak mindig
meg kell vendégelnie egy rendes fickót, amikor az hazakíséri,
és Pat nem akart szégyent hozni Ezüst Erdőre, és be akarta
tartani az illemszabályokat, merészen hozzátette:

– Szeretném, ha velünk ebédelnél hétfőn! Csirkét eszünk,
mert a munka ünnepe lesz. Judy ugyan azt mondja, ő aznap is
annyit dolgozik, mint más napokon, de mindig csirkével
ünnepli. Kérlek, gyere el!

– Szívesen – mondta Csiling. – És örülök, hogy McGintyvel
éppen akkor jártunk arra, amikor megrémültél.

– McGintynek hívják a kutyádat? – kérdezte Pat, és kicsit
félénken lenézett. Rosszcsonton és Tom bácsi öreg Brunoján
kívül nem ismert más kutyákat.

– Igen. A világon nincs más barátom rajta kívül – mondta
Csiling.

– Kivéve engem – tette hozzá Pat.
Csiling váratlanul elmosolyodott. Pat még a holdfényben is

látta, hogy szép a mosolya.
– Kivéve téged – ismételte meg a fiú.
Judy jelent meg a nyitott konyhaajtóban, és kikukucskált.
– Sietnem kell – mondta kapkodva Pat. – Akkor a hétfői

viszontlátásra! Ne felejtsd el! És hozd el McGintyt is! Neki is
jut néhány finom falat.

– Hát te meg kivel cseverészel odakint? – kérdezte
kíváncsian Judy. – Miér' nem hoztad be az udvarlódat, hadd
nézzem meg alaposan? Bár mit ne mondjak, kicsit korán
kezded.



116

– De ez nem az udvarlóm volt, Judy! – botránkozott meg a
puszta feltevésen Pat. – Csak Csiling.

– Oda hallgassanak csak rá! Oszt ki az a Csiling, ha szabad
kérdeznem?

– Hilary Gordon…, és egyedül jöttem haza…, és
eltévedtem…, és egy picit féltem is, Judy…, és hétfőre
meghívtam ebédre.

– Hohó, te aztán nem totojázol! – kuncogott Judy, aki örült,
hogy van valami, amivel ugrathatja Patet, aki úgy tett, mintha
Siden kívül nem volna más fiú a világon.

De Pat olyan boldog volt, hogy ezt sem bánta. Itthon volt,
Ezüst Erdő fényesen kivilágított konyhájában. A magányos út
borzalmai elfelejtődtek, mintha sosem estek volna meg. Olyan
csodálatos volt éjszaka hazasétálni, és a sötétből belépni az
otthon fényébe és melegébe.

– Félretettél nekem egy szelet pástétomot, Judy?
– Hohó, de mennyire! Jól ismerem Bay Shore hölgyeit, akik

a fogukhoz vernek minden garast! – válaszolta Judy, ahogy
arra Pat számított is. Ez volt a szép Judyban. – Bár nem
állítom, hogy nem volt jó, hogy ez a Csiling-gyerek akkó' jelent
meg, amikó' kellett. Ne feledd el olykor áthívni egy-két falatra!
Ismertem az öreg Larry Gordont, amikó' még a bolt után a
Taylor farmon élt. Az ételt is kétszer eszi meg, olyan fösvény.

Judynak több besorolása is volt azokra, akik csínján bántak
a pénzzel. Volt a „takarékos", ami még helyeslendő volt. A
„krajcároskodó", ami éppen a határon volt. A „zsugori” már
túl volt a határon. Végül a „fösvény", ami már minden ésszerű
határon túlment. De Judy nem állta meg, hogy ravaszul oda ne
szúrjon Patnek.



117

– Gondolom, a szerény konyhám elhalványul a Bay Shore-i
pompa mellett…

– Ezüst Erdő konyhája ezerszer jobb, mint Bay Shore
szalonja – jelentette ki Pat, de már álmosan. Nyolcéves
korához képest megerőltető, élményekkel teli nap volt.

– Okvetlen moss kezet, édes kincsem, mer' sosem tunni, hol
járt a kis mancsod korábban – intette Judy, amikor felkísérte
Patet a szobájába.

Anya, aki éppen álomba énekelte Cukit, besurrant, hogy
megkérdezze, Pat jól mulatott-e.

– Bay Shore olyan nagyszerű ház! – mondta Pat az
igazsághoz híven. És valóban az volt. Pat ráadásul a világért
sem bántotta volna meg anyát azzal, hogy bevallja, a régi
otthonában tett látogatása nem volt minden tekintetben
kellemes. Anya legalább annyira szerette Bay Shore-t, mint Pat
Ezüst Erdőt. Drága Ezüst Erdő! Pat úgy érezte, mintha a ház
óvón a karjába fogná, miközben álomba merül.
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XI.Az ebebebéd tálalva van
1.

Patnek borzalmas volt a vasárnapja. Amikor rájött, hogy
kivágták a régi nyárfát, megsiratta, és semmivel sem lehetett
megvigasztalni.

– Nézd, édes kincsem, milyen szép kilátás nyílik a tyúkól és
a templom-csűr között! – kérlelte Judy. – A South folyónak azt
a szakaszát korábban sosem lehetett innen látni. És itt a
vasárnapi mazsolád. Kapd be szépen, és ne edd magad egy
öreg fa miatt, amit mán tíz éve ki kellett vóna vágni.

Judy vasárnaponként minden gyereknek adott egy marék
mazsolát csemege gyanánt. Pat egy-egy hüppögés között
kapta be a magáét, de csak este volt hajlandó beismerni, hogy
az Új kilátás valóban szép. Akkor aztán a kerek ablakhoz ült,
és elnézte a folyó ezüst kanyarulatát meg egy másik, távoli,
kék hegyet, ami olyan messze volt, hogy már bizonyára a világ
végére esett. De még így is hiányzott a rést azelőtt mindig
betöltő nagy, barátságos, susogó zöld lomb.

– Soha többé nem látom, ahogy a kismacskák felkergetik
egymást arra a fára, Judy – kesergett. – Olyan remekül
mulattak… kiszaladtak arra a nagy ágra, és leugrottak a tyúkól
tetejére. Jaj, Judy, sosem gondoltam, hogy a fák is
megöregszenek.

Hétfőn reggel eszébe jutott, hogy meghívta Csilinget
ebédre. Kétségektől mardosva gondolt rá. Mi lesz, ha abban a
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nadrágban jön el, aminek az egyik szára félig hiányzik? Félt,
hogy Judy ugratni fogja, ezért nem merte megkérni, hogy
tegyen valami különlegeset az asztalra. De repesett a szíve,
amikor Judy az ezüst késekkel és villákkal terített, és kitette a
második legjobb ezüst tejszínes kancsót is.

– Mi ez a nagy felhajtás? – érdeklődött Joe.
– Hát nem Pat udvarlója jön ebédre? – kérdezte Judy. – A

család becsülete érdekébe' ki kell tennünk magunkér'.
– Judy! – csattant fel dühösen Pat. Sem akkor, sem a

jövőben nem tűrte el, ha valaki az udvarlójának nevezte
Csilinget. – Nem az udvarlóm! Sosem lesz udvarlóm!

– A soha odább van – jelentette ki filozofikusan Judy. –
Nem árt, ha elzárod Rosszcsontot, Joe, mert ha jól tudom, a
fiatalember elhozza a kutyáját, és nem akarjuk, hogy
véleménykülönbség támadjon közöttük.

Ekkor már meg is látták Csilinget és McGintyt, akik az
udvar kapujában tébláboltak. Félénkségükben nem mertek
beljebb lépni. Pat kiszaladt, hogy üdvözölje őket.
Megkönnyebbülten látta, hogy a fiú, bár kopottas, de
meglehetősen tisztességes öltönyt visel, aminek a két
nadrágszára egyenlő hosszúságú. A lába ugyan csupasz volt,
de North Glenben a fiúk nyáron mind mezítláb jártak, bár
talán nem olyankor, ha ebédmeghívást kaptak. Valaki
szörnyűségesen nyírta le a haját. A szeme láthatatlan volt kék
szemüvege mögött, az arca halvány, a szája túlságosan nagy.
Talán nem a legjobb képű fickó volt, de Pat kedvelte. McGintyt
is, akiről kiderült, hogy fiatal kutyus, aki még csak most
ismerkedik a világgal.

– Hát nem csodás az illata a tölteléknek? – kérdezte Pat,
amikor bekísérte Csilinget a konyhába. – És Judy az egyik
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híres almatortáját sütötte desszertnek. Nagyon finom! Judy…,
hadd mutassam be Csilinget és McGintyt.

A család Ezüst Erdőben higgadtan fogadta Csilinget;
meglehet, hogy Judy figyelmeztette őket. Apa komolyan
megkérdezte, hogy fehér vagy barna húst kér-e, anya pedig
azt, hogy kér-e tejszínt és cukrot. Pat úgy érezte, hogy apára és
anyára mindig lehet számítani. Winnie is kedves volt hozzá, és
rátukmált még egy szelet almatortát. Micsoda nagyszerű
család!

Ami McGintyt illeti, Judy egy nagy tányér húst és csontot
tett ki neki a pince csapóajtajára.

– Láss neki, Kutya úr! – biztatta. – Kezeskedem, hogy ehhez
foghatóval nemigen találkozol Maria Gordonnál.

Ebéd után Csiling félénken így szólt:
– Figyelj csak… szép kamcsatkai liliomot láttam tegnap a

patakon túli ugaron. Szedjünk belőle!
Pat mindig is szívesen felderítette volna az Ezüst Erdő és a

régi Adams birtok között, a mező szélén csordogáló patak
környékét, amely később elágazott az Adams farm felé. Ezüst
Erdő gyermekcsapatának nem engedték, hogy átkeljenek a
határvonalon. Köztudott volt, hogy az öreg Mr. Adams nem
tűrte, ha „ifjak kóborótak a fődjein”.

– Mit gondolsz, a nagybátyád nem haragszik meg érte? –
kérdezte Pat.

Kiderült, hogy sem Csiling nagybátyja, sem a nagynénje
nincs otthon. A barátaikkal töltötték a munka ünnepét.

– Mit ettél volna ebédre, ha nem jössz ide? –
szörnyülködött Pat.

– Hagytak kint kenyeret és melaszt – vonta meg a vállát
Csiling.
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Ünnepnapon kenyér és melasz! Ez aztán fösvénység volt a
javából!

– Vigyázzatok, nehogy megmérgezzétek magatokat
gombával! – figyelmeztette őket Judy, és a kezükbe nyomott
egy zacskó fahéjas kalácskát. – Emlékszem, hogy eccer egy fiú
meg egy lyány tévedésből mérges kalapos gombát ettek az
erdőben.

– És gondolom, utána már sosem voltak a régiek? – ugratta
Joe.

– Hóttak azóta is, ha erre érted, hogy már sosem vótak
ugyanolyanok! – fortyant fel Judy.

Amint a ház eltűnt szem elől, Csiling is levetkőzte a
félénkségét, és Pat elragadó pajtásnak találta. Olyan
elragadónak, hogy a hűtlenség borzalmas érzése hasított bele,
amikor Sidre gondolt. Csak azzal tudta megnyugtatni magát,
hogy emlékezetébe idézte: rettenetesen sajnálja Csilinget, mert
nincs egyetlen barátja sem.

Csiling javasolta, hogy a patakot nevezzék el Jordánnak,
mert „közénk és közétek húzta az Úr”7.

– A kettőnk farmját választja el! – kiáltotta örömmel Pat.
Végre egy barátra lelt, aki úgy szeret neveket adni, mint ő!

– Építsünk a két farm között kövekből egy hidat, hogy
valahányszor csak szeretnénk, könnyen átkelhessünk a
patakon! – javasolta Csiling, aki biztosra vette, hogy sok
átkelés lesz.

Nagyon jól elszórakoztak vele, és amikor elkészült a híd –
jól megépített és szilárd alkalmatosság volt, mert Csiling nem
tűrte a hevenyészett építkezést –, egész délután barangoltak és
portyáztak. Követték a Jordánt egészen a forrásáig, amely a

7 Józsué könyve, 22:25
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régi Adams farm legvégében volt, és útközben olyan mezőket
szeltek át, amelyeket napfényből és csendből szőttek, olyan
kerítéseken másztak át, amelyeket aranyvesszők víg társasága
őrzött, árnyékfoltos erdőkön sétáltak keresztül, a kis
kanyargós ösvényeken, amelyek sosem úgy viselkedtek, ahogy
az ember várta volna. A patakban véget nem érőn követték
egymást a bájos kanyarulatok és a kis zúgók, és a partokat
szegélyező moha smaragdzöld és arany színben pompázott.

McGinty mámoros volt a boldogságtól. A kiskutya életében
az efféle csatangolás jelentette a legnagyobb örömöt.
Bolondosan előrerohant, aztán lezöttyent a hátsó lábára, és
megvárta, amíg beérik. A pofájából kilógott piros kis nyelve.
Pat nagyon megszerette McGintyt; már-már attól tartott, hogy
jobban szereti, mint a göndör fekete szőrű Rosszcsontot, aki –
mindent összevetve – egy gazdit tartott csak tiszteletben, és
Joe-n kívül mindenkivel szemben harapós volt. McGinty édes
kis kutya volt, úgy sóvárgott és vágyott a szeretetre, olyan
drága volt a fehér kis pofája, az aranybarna háta, és a füle, ami
hegyesen felfelé meredt, amikor boldog volt, és kicsit lefelé
konyult, amikor bánatos volt, és mindig készen állt arra, hogy
megcsóválja a farkát, ha találkozik valakivel.



123

2.

Végül ráleltek egy gyönyörű helyre, egy mély, nyugalmas,
erdei tóra, amelyből a patak csörgedezett, és amit egy kis
domb kövein lebucskázó, gyémántosan sziporkázó csermely
táplált. Körülötte zuzmókkal borított lucfenyők és susogó
juharfák nőttek, melyek a középen bemélyedő kis dombok
között terültek el; azon a lejtőn túl volt, amelyen a szél
futkosott, és amelyen itt-ott elszórva néhány mohalepte, fűvel
benőtt karó volt, és egy jelzőcövek végén egy barázdabillegető
ücsörgött. Olyan gyönyörű volt, hogy Patnek majd' kicsordult
a könnye. Miért fájnak sokszor a szépséges dolgok? –
morfondírozott Pat.

– Ennél szebb helyet még nem láttam! – kiáltott fel,
„kivéve…", tette volna hozzá, amikor eszébe jutott a Titkos
Mező.

– Ugye? – mondta boldogan Csiling. – Azt hiszem, senki
sem tud róla. Tartsuk titokban!

– Jó! – értett egyet Pat.
– Mindig egy verset juttat az eszembe, amit az iskolában

tanultam, a címe A kísértetjárta forrás… hallottad már?
Csiling el is szavalta neki. Okos fiú lehet, gondolta

magában Pat, mert még Sid sem tud fejből elszavalni egy ilyen
hosszú verset. És némelyik sor úgy megborzongatta, mint egy
zenei akkord: „vígan a hegyszorosban", „halkan harsan távoli
kürtszó”. De mit jelent vajon a „feléleszti a parasztok esti
félelmét"! Egyáltalán mi az a paraszt? Ja, csak egy farmer!
„Feléleszti a farmer esti félelmét", nem, ez így túl mókás. Hadd
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maradjon csak a paraszt. Csilinggel sokáig együtt nevettek. Az
ilyesmi jót tesz egy barátságnak.

A hegytetőn üldögéltek az édes, fűillatú levegőn, és
megették a fahéjas kalácskákat. Messze lent, a földeken és a
ligeteken túl látták az öböl kék tükrét.

– Ott egy tündérgyémánt! – mutatott Pat egy
szemkápráztató fényvillanásra, amit olykor egy pillanatra látni
lehetett egy-egy távoli szántón, ahol az eke kifordított egy
törött üvegcserepet.

Csiling megtanította, hogy kell kiszívni a mézet a lóhere
virágának végéből. Egy zuzmóval benőtt, lapos kő mellett
csillagokhoz hasonló öt kis sárga virágot találtak, és Csiling a
lehetetlen szemüvegén át gyönyörködött bennük. A fiúk nem
szoktak így viselkedni, gondolta Pat. Joe és Sid úgy vélték,
szép, szép a virágokat szeretni, de csak a lányoknak.

McGinty a fejét Csiling lábára, a farkát Pat csupasz térdére
fektette. Azután Csiling egy kidőlt fa mellől felkapott egy
nyírfakéregdarabot, és néhány komócsin szárral Pat szeme
láttára a legcsodálatosabb házat farigcsálta: szobákat,
verandát, ablakokat, kéményeket, az utolsó részletig élethűen.
Valóságos csoda volt.

– Hát ezt meg hogy csináltad? – kérdezte lenyűgözve Pat.
– Mindig házakat építek – felelte ábrándosan Csiling.

Arrébb gurította McGintyt, és átkulcsolta napbarnított térdét. –
Vagyis csak fejben. Az álomházaimnak hívom őket. Amikor
majd felnövök, a valóságban is házakat fogok építeni. És neked
is építek egyet, Pat.

– Tényleg, Csiling?
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– Bizony. Múlt szombat éjjel, miután lefeküdtem, el is
terveztem. És még sok mindent kitalálok hozzá. Mire végzek
vele, a legelbűvölőbb ház lesz, amit csak életedben láttál, Pat.

– Ezüst Erdőnél nem lehet szebb – kiáltott fel féltékenyen
Pat.

– Ezüst Erdő valóban nagyon szép – ismerte el Csiling. –
Elégedettséget érzek, ha ránézek. Ritkán fordul elő más
házakkal. Amikor egy házat látok, legszívesebben lebontanám,
és helyesen építeném újjá. De Ezüst Erdőn semmit sem
változtatnék.

Ravasz Csiling! Pat ettől fogva sosem kételkedett a
házakkal kapcsolatos véleményében.

McGinty a hátára fordult, így kérve, hogy valaki
vakargassa meg a hasát.

– Bárcsak Maria néni jobban szeretné McGintyt! – sóhajtott
fel Csiling. – Most egyáltalán nem kedveli. Hogy féltem aznap,
amikor elrágta az ünnepi szalvétái egyikét, hogy elküldi
tőlünk! De Lawrence bácsi kijelentette, hogy maradhat.
Lawrence bácsi nem bánja, hogy McGinty nálunk lakik, de
kineveti, és McGinty ezt nem bírja.

– A kutyák nem tűrik az ilyesmit – mondta mindentudóan
Pat a három kutya ismerete alapján szerzett kiterjedt tudására
támaszkodva.

– McGinty kénytelen éjszaka a szalmapajtában aludni.
Egyik éjszaka annyira vonított, hogy kimentem hozzá, és vele
aludtam. Anya megengedné, hogy bent aludjon, és behozza a
csontjait is.

Pat szeme elkerekedett meglepetésében. Csiling anyja! Judy
azt mondta, hogy Csiling árva. És nem ő maga mondta, hogy
McGintyn kívül egyetlen barátja sincs a világon?
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– Azt hittem, édesanyád… meghalt.
Csiling kiválasztott egy komócsin szárat, és közönyt

színlelve rágni kezdte.
– Nem. Apám halt meg. Még kisbaba voltam. Anyám újra

férjhez ment. Honoluluban élnek.
– Soha nem találkozol vele? – kiáltott fel Pat, akinek

Honolulu a világon semmit sem jelentett. De Csiling
hanghordozásában volt valami, amitől úgy érezte, nagyon
messze lehet.

– Ritkán – felelte Csiling, aki nem bírta kimondani, hogy
egyáltalán nem emlékszik, hogy valaha is látta volna az anyját.
– Tudod, betegeskedik a férje, és nem bírja a kanadai
éghajlatot. De persze írok neki. Minden vasárnap.

Nem osztotta meg Pattel, hogy sosem küldte el a leveleket,
hanem egy gondosan összekötött csomagban őrizte, az ágya
alatt tartott dobozban. Talán egy nap átadhatja majd az
anyjának.

– Persze – nyugtázta Pat, aki a nyolcévesek feltétel nélküli
bölcsességével fogadta el a helyzetet. – És hogy néz ki?

– Nagyon… csinos – jelentette ki Csiling. – Világosszőke
haja van…, és nagy kék szeme… olyan kék, mint a víz amott.

– Mint Winnie-nek – bólogatott megértően Pat.
– Bárcsak ne kellene olyan távol élnie! – szakadt ki

Csilingből elcsukló hangon. Olyan hősiesen fojtotta vissza a
sírást, hogy közben le is nyelt valamit. Amikor az ember
tízéves nagyfiú, egyszerűen nem engedheti meg magának,
hogy sírjon, főleg nem egy lány előtt.

Pat egy szót sem szólt. Sovány kis barna kezét némán
Csiling kezére tette, és megszorította. Már nyolcévesen nagy
életbölcsesség birtokában volt.
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Addig üldögéltek ott, míg le nem hűlt a levegő, és
halványkék árnyékok nem takarták be a távoli hegyeket,
amelyeken túl még egyikük sem járt, és a Kísértetjárta Forrás
zöldeskék vízét borzolni nem kezdte a szél. Mások számára ez
talán Larry Gordon legtávolabb eső földje volt, de Pat és
Csiling számára attól a naptól fogva maga Tündérország.

– Nevezzük el ezt a helyet is! – javasolta Csiling. – Hívjuk
Boldogságnak! És tartsuk titokban!

– Szeretem a titkokat – árulta el Pat. – Jó titkokat tudni.
Csodálatos délután volt.
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3.

Mire visszaértek, már lekésték a vacsorát, de Judy sült
sonkávaI és kukoricalepénnyel tömte meg őket a konyhában.
Miután Csiling és McGinty elmentek, Judy megkérdezte, hogy
jön ki Pat a barátjával. A barát nem volt olyan sértő, mint az
udvarló. Pat, aki nagy szavakkal akarta Judyt elkápráztatni,
végül leereszkedően így válaszolt:

– Nagyon kellemesen elszórakoztattuk egymást.
– Hohó, ezt egy percig sem kétlem! És nagyon jót találtál

első próbálkozásra. Láccik, hogy jól nevelt.
Judy mindig is szilárdan kiállt a jólneveltség mellett.
– Rettenetesen esetlen, Judy – jegyezte meg Pat, aki azt

hitte, ha bírálja, esetleg meggyőzheti Judyt, hogy semmi sincs
ebben az udvarlós dologban. – Nem láttad, hogy nekiszaladt
az ajtónak, amikor kijött az ebédlőből? Aztán meg bocsánatot
kért tőle.

– Hohó, ezér' is mondom, hogy úriember! Kért volna bárki
más bocsánatot egy ajtótó'?

– De olyan buta volt, hogy azt hitte, embernek szaladt neki.
– Hohó, nem buta ám az a fiú, cseppet sem! Nem, nem,

édes kincsem, megvan a magáhó' való esze annak a legénynek!
Úgy ette a levest, hogy nem próbálta lenyelni a kanalat, oszt
erre még nem sikerült Siddyt rászoktatnom.

– De egyáltalán nem jóképű, Judy…, nem úgy, mint Sid.
– Hohó, ezt a szemüvege kárára írom, attó' van olyan fura

külseje. Meg a bilivel körülnyírt hajátó', ami szintén nem javít
a megjelenésin. Oszt azt láttad-e, milyen szépen lapul a füle a
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fejéhez? Különben sem a külcsín, hanem a belbecs számít. Ezt
ne feledd, Pat kisasszony, amikó' komolyból választasz férfit!
Egy kicsit soványka meg nyurga, de az ilyen típus
kikerekedik, amikó' idősebb lesz. Elég csak ránézni, hogy lássa
az ember, nem kap eleget enni. Ne felejtsd el áthívni egy-egy
étkezésre, amikó' csak az illem engedi. Aszongyák, az anyja
szörnyen elhanyagolja, mer' összeállt egy kívánatos új
férfiemberrel.

– Láttad már, Judy?
– Nem én, soha…, és errefelé más sem. Új-Skóciába való

vót, és amikó' Jim Gordon elvette, ott is éltek. Miután a baba
megszületett, Jim meghótt, és a fáintos özvegye nem sokáig
hordta a gyászruhát. Hozzáment a második férjihez, amikó'
Csiling még kettő sem vót, és idegen helyre távozott vele, a
babát meg a sógoránál, Larrynél hagyta. Jim Gordon nagyon
rendes ember vót, még akkó' is, ha lyukas fenekű edénnyel
merítette a vizet. Gondolom, forogna a sírjában, ha tudná,
Larry neveli a fiát. Larry az anyjukra üt. Az apjuk vidám
ember vót, aki behízelgően tudott beszélni. Csak úgy sorjáztak
a szájábó' a bókok. De halálba suttogták.

– Az meg hogy lehet, Judy?
– Mingyár elmondom. Összetörte egy szegény lyány szívit,

oszt az meghótt. De attól fogva a hangja mindig a fülében
csengett… a lyány halálba suttogta, hiába vót a finom új
menyasszonya. Látnod kellett vóna a templomban, lógatta a
fejit, mintha olyasmit hallana, amit még a prédikáció meg az
ének sem tud elfojtani. Hohó, régi történet ez mán, jobb is
elfelejteni. Kevés olyan család van, amelyik nem őriz valami
rettenetes titkot. Ott vót példának okáért South Glenből
Solomon Gardiner…, aki megátkozta az Urat.
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– És mi történt vele?
– Semmi.
– Semmi?
– Ahogy mondom. Soha többé semmi sem történt vele. Az

Úr odafent egyszerűen nem törődött vele többé. Hohó, milyen
nehéz volt ez a családnak! Gyere, segíts a pulykáknál! Téged
meg mi rág, drágaságom?

– Attól tartok, Judy, hogy… talán Csiling is mézesmázosan
beszél. Azt mondta… azt mondta…

– Ki vele!
– Azt mondta, hogy még sosem látott ilyen szép szemet,

mint az enyém.
Judy kuncogott.
– Hát persze, de ebben nincs semmi hízelgő. És ha

belegondolok, hogy milyen félénk vót ebédnél, az ember azt
hihette volna, kettőig sem tud számóni. A Gordonok ereiben
csordogál egy kis ír vér az öreg nagyanyjuk révin.

– Te is úgy gondolod, Judy, hogy szép a szemem? – Pat
először tűnődött el ezen.

– A szemedet a Selbyktől örökőted, Winnie meg a
Gardinerektől, és mindkettő igencsak szép. De még sok évig
ne sokat foglalkozz a szemeddel, és ne higgy el mindent, édes
kincsem, amit a fiúk mondanak neked! Ne feledd, hogy a bók
semmibe sem kerül!

Amint Judy szép, fehér pulykafalkáját lehessegették a
temető kerítéséről, és beterelték őket az ólba, Sid is
megérkezett Brian bácsi kocsiján. Mindent el kellett mondani
Csilingről, és Sid semmit sem vett zokon, ami Patnek nagy
megkönnyebbülést okozott, ugyanakkor más érzést is keltett
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benne. Majdnem azt kívánta, bárcsak Sid jobban a szívére
vette volna a dolgot. Hát egyáltalán nem fáj neki?

– Annyira nagy szüksége van egy barátra – magyarázta Pat.
– Most már három bátyám van. De természetesen téged
szeretlek a legjobban, Siddy.

– Úgy van rendjén, öreglány – felelte Sid. – Ha nem, jobban
fogom szeretni nálad May Binnie-t.

– Hiszen nem is szerethetnék jobban senkit a családomnál –
mondta Pat még mindig vágyódva.

De Sid már el is futott, hogy kikönyörögjön Judy Plumból
néhány falatot. Rózsás volt a kedve, mert most fedezett fel egy
új bibircsókot a bal kezén. Ez azt jelentette, hogy sikerült végre
legyőznie Sam Binnie-t. Már jó ideje döntetlenre állt köztük a
verseny.

Pat kicsit magányosan osont fel a hátsó lépcsőn, és leült a
kerek ablak elé. A mezőn a kis gyöngyszínű tavacska
visszatükrözte a vörös naplemente elé kirajzolódó fekete
lucfenyőket. A Hosszú Magányos Ház ablakai egy pillanatra
felragyogtak, majd ismét bánatosan kihunytak. Még egy cicát
sem lehetett az udvaron látni. Jaj, bárcsak Sid legalább egy
kicsit féltékeny lett volna Csilingre! Pat tudta, mit érezne, ha
Sid rajta kívül bármelyik lánnyal jó barátságba keveredne.
Tegyük fel, hogy egyszer jobban szeretné nála May Binnie-t…
a gyűlöletes Mayt a kihívóan villogó fekete szemével. Egy
pillanatra majdnem meggyűlölte magát, amiért kedveli
Csilinget.

Aztán Boldogságra gondolt, és azon a titkos helyen, a
köveken lefelé kacagó vízre.

– Csilingnek tetszik a szemem – gondolta Pat. – A barátok
kedvesek.



132

XII. Fekete mágia
1.

McGinty október utolsó hetében tűnt el. Patet ez éppen úgy
lesújtotta, mint Csilinget. Úgy érezte, hogy Csiling és McGinty
mindig is az életéhez tartoztak, és mintha sosem lett volna
olyan időszak, amikor ne jöttek volna át a Jordánon szombat
délutánonként, vagy ne osontak volna be Judy konyhájába a
hűvös „homályban” egy kis esti szórakozás és nevetés
kedvéért. Csiling számára, aki sosem ismerte, milyen az igazi
otthon, ezek az esték varázslatosak voltak; egy pillanatra
betekinthetett egy másik világba.

Pat számára az egyetlen üröm az örömben az volt, hogy Sid
és Csiling nem melegedtek össze. Nem utálták egymást, erről
szó sem volt, egyszerűen csak nem ugyanazt a nyelvet
beszélték. Ha idősebbek lettek volna, talán azt mondták volna,
hogy unatkoznak egymás társaságában. Sid furcsa, álmodozó
fickónak találta Csilinget az álomházaival, sötét szemüvegével
és rongyos ruháival, és ezt meg is mondta. Csiling szerint Sid –
még egy ezüst erdei Gardinerhez képest is – túlságosan nagy
véleménnyel volt magáról, de ezt nem mondta meg. Így esett,
hogy Pat és Sid iskola után együtt játszottak és kóboroltak, de
szombat délután, amikor Sid Joe-val elment a földekre
dolgozni, Pat Csilinggel töltötte az időt. Jobbára Boldogságba
mentek, és Csiling számtalan házat épített, és minden héten új
ötlete támadt, milyen házat épít majd Patnek. Patet nagyon
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érdekelte, bár természetesen Ezüst Erdőn kívül nem akart
sehol máshol lakni. Erdőn, pusztán, patakon át tettek
felfedezőutakat, de Pat sosem vitte el Csilinget a Titkos
Mezőre. Az Sid és az ő titka volt, ahogy Boldogság Csilingé és
az övé. Pat boldog volt. A titkok olyan csodálatosak voltak. Ült
a templomban, és szánta azokat, akik semmit sem tudtak a
Titkos Mezőről és Boldogságról.

McGinty mindenhova elkísérte őket, és ő volt a világon a
legboldogabb kiskutya. Amíg egy nap… nyomtalanul el nem
tűnt.

Pat egy délután Boldogságban talált rá Csilingre: arccal
lefelé feküdt a deres páfrányok között, és úgy zokogott,
mintha a szíve akarna megszakadni. Patnek is nagy kedve lett
volna sírni. Először is tegnap a gyűlöletes May Binnie almát
adott Sidnek az iskolában; a különleges almán ott voltak Sid
meg a maga kezdőbetűi – micsoda arcátlanság! –, a betűk
halványzölden világítottak a piros almahéjon. May hetekkel
korábban rátapasztotta a betűket az almára, így érte el ezt a
szokatlan hatást. Sidnek nagy örömet szerzett az ajándék, de
Pat legszívesebben bedobta volna a kályhába, ha lett volna
hozzá bátorsága. Sid feltette az almát az ebédlő
kandallópárkányára, és Pat kénytelen volt az étkezések
alkalmával azt nézni. Azután Sid aznap reggel még
haragudott is rá, mert egy napja esett az eső.

– Csütörtök este esőért imádkoztál. Hallottam! – hányta Pat
szemére. – Pedig tudtad, hogy jó időt szeretnék péntekre!

– Szó sincs róla, Siddy! – védekezett kétségbeesetten Pat. –
Csak azt hallottam, hogy apa azt mondja, nagyon kevés víz
van a forrásokban, és abban, amelyik Bold…, amelyikből a
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Jordán is ered. Ezért imádkoztam csak az esőért. Nagyon
sajnálom, Siddy.

– És ne szólíts Siddynek! – förmedt rá Sid, aki láthatóan tele
volt sérelmekkel. – Tudod, hogy utálom.

– Soha többé nem szólítlak így – fogadkozott Pat. – Kérlek,
ne haragudj rám, Siddy… vagyis Sid! Nem bírom elviselni!

– Akkor ne légy ilyen gyerekes! Rosszabb vagy, mint Cuki
– rótta meg Sid, de futólag megölelte, és Pat kis időre
megvigasztalódott. De csak részben. Bánatosan vágott neki a
Boldogságba vezető útnak, de Csiling gyötrelme elűzte a
gondolataiból saját gondjait.

– Jaj, Csiling, mi a baj?
– McGinty eltűnt – ült fel Csiling.
– Eltűnt?
– Igen…, vagy elveszett. Tegnap este elkísért Silverbridge-

be a boltba, és e… eltűnt. Nem találtam sehol! Jaj, Pat!
Csiling újra lehorgasztotta a fejét. Nem érdekelte, ki látja,

hogy sír. Pat osztozott a bánatában, de megnyugtatta, hogy
megtalálják McGintyt… muszáj, hogy előkerüljön.

Szörnyű hét következett. McGintynek nem találták nyomát.
Judy azon a véleményen volt, hogy a kutyát ellopták. Csiling
kitett egy hirdetményt a boltokban, és huszonöt cent jutalmat
ajánlott fel McGinty megtalálójának… ez volt az összes
vagyona. Pat szerette volna negyvenöt centre kiegészíteni az
összeget, mert volt egy tízcentese, és biztos volt benne, hogy
Judytól is ki tud könyörögni egy másikat. De Csiling nem
engedte. Pat lefekvéskor mindig imádkozott, hogy McGintyt
megtalálják, és éjjel is felült, hogy még egyszer imádkozzon.
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– Édes istenem, kérlek, hozd vissza McGintyt Csilinghez!
Kérlek, uram, istenem! Tudod, hogy Csilingnek nincs senkije
rajta kívül, hiszen az anyja olyan messze él.

De hiába volt minden. McGintynek nyoma veszett. Csiling
esténként úgy ment haza, hogy a kis aranybarna bajtársa nem
szaladt elé. Képtelen volt elaludni, mert a zord őszi éjszakában
látta, ahogy a kis elveszett kutya egyedül kóborol a világban.
Hol lehet McGinty? Fázik-e? Magányos-e? Talán nem kap elég
ennivalót, vagy talán éhezik…

– Nem tehetnél valamit, Judy? – kérlelte kétségbeesetten
Pat. Mindig azt mondtad, hogy érzéked van a
boszorkánysághoz. Azt mondtad egyszer, hogy a nagyanyád
macskává tudott változni, amikor csak akart. Nem tudnád
megkeresni McGintyt?

De Judy, aki már eldöntötte, hogy tenni kell valamit,
mielőtt Pat halálra aggódja magát, a fejét rázta.

– Próbáltam, édes kincsem, de tudom jól, mikó' kell
feladnom a küzdelmet. Ha megvóna a nagyanyám
varázskönyve, esetleg sikerülne. De nincs. Azt ajánlom hát,
hogy keresd meg a silverbridge-i úton Mary Ann
McClenahant. Úgy tudom, ő nagy tiszteletben álló
boszorkány, bár akárkinek megmondom, hogy terebélyesebb,
semhogy egy seprű elbírja. Ha ő sem tud rajtad segíteni, akkó'
nem hiszem, hogy van még élő ember, aki tudna.

Pat kénytelen volt felhagyni azzal, hogy higgyen a
tündérekben, de a boszorkányokkal szemben még elfogulatlan
volt. Egykor valóban léteztek. A Bibliában is ez állt. És
lehetetlen volt elsiklani a tény fölött, hogy Judy nagymamája is
az volt.

– Biztos, hogy Mary Ann McClenahan boszorkány, Judy?
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– Hohó, mindig tuggya, mi jár a fejedben. Ez mutatja, hogy
az.

Pat Csilinghez szaladt a hírrel. A Jordánt átívelő kőhídon
talált rá: Csiling vadul meredt az égre, és az öklét rázta.

– Csiling! Ugye, nem így… imádkozol?
– Nem, csak elmondtam Istennek, mit gondolok az egészről

felelte Csiling elkeseredetten.
De abba beleegyezett, hogy másnap este elmenjenek együtt

Mary Ann McClenahanhoz. Kérték Sidet is, hogy kísérje el
őket – hisz minél többen mennek, annál nagyobb biztonságban
vannak –, de Sid egy fiatal baglyot tanított be, akit az Ezüst
Erdőben fogott, és nem óhajtott boszorkányokkal beszélgetni.
A két gyerek acélos szívvel indult útnak, bár Joe, aki a
Mazsolás Sütemény Mezőt indult felszántani, és akinek a
lovain édesen csilingeltek a láncok, ünnepélyesen óvatosságra
intette őket.

– Tudjátok, az öreg Mary Ann beírta a nevét az ördög
könyvébe. Én biztos kiugranék a bőrömből, ha csúnyán nézne
rám.

Patet nem lehetett könnyen megijeszteni, és szépen maradt
a bőrében. Ha szemmel láthatólag Isten nem is fordított
figyelmet a kétségbeesett kis imáira, érheti-e szó a ház elejét,
ha az ember egy boszorkány segítségét veszi igénybe?

– Oszt sötétedés előtt hazaérjetek ám! – kötötte a lelkükre
Judy. – Mindenszentek iccakája van, oszt a halottak fent
kóborolnak. Szépen meséljétek el Mary Ann-nek a
történeteteket, oszt tegyétek, amit mond!

Csiling és Pat végigmentek az ösvényen, ahol a szél a
csupasz nyírfák árnyékait fújta, és a lucsövények alatt száraz
levélhalmok gyűltek össze. A késő őszi napsütés aranylón
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hullámzott körülöttük. A Ködhegy halványlila sálat viselt. Pat
az új vörös barettjét tette fel, és jóleső zavarban volt, jóllehet
nem feledkezett meg a McGinty-vel kapcsolatos
aggodalmairól sem. Csiling nagy léptekkel ment mellette,
kezét rongyos zsebébe mélyesztette, még rongyosabb nadrágja
csupasz lábszárát verte. Pat még sosem járt fényes nappal
Csiling társaságában az országúton. Boldogságban és a Jordán
partjain nem számított, hogy öltözik Csiling. De itt…! Pat csak
azt remélte, hogy a Binnie-k mind otthon vannak.
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2.

Mrs. McClenahan fehérre meszelt, ragyogóan kék ajtós kis
háza a silverbridge-i úton jó két mérföldnyire volt Ezüst
Erdőtől. Egy hatalmas fűzfa árnyékában állt, amelyről néhány
szomorú, halványsárga levél szitált le a szürke tetőre, és az
ajtó fölött egy bájos kis manzárdablak nyílt.

– Jaj, Pat, nézd azt az ablakot! – súgta oda Csiling,
pillanatnyi lelkesedésében még McGintyről is megfeledkezve.
– Még sosem láttam ilyen szépet! Építek egyet a házadba!

Ha az ablak szép is volt, a léckerítés már annál
kopottabbnak látszott, és az udvar, amit körbefogott,
valóságos bojtorján-dzsungelként terült el előttük. Pat meg is
jegyezte magában, hogy a boszorkányság nem nagyon
jövedelmez. És még ravaszul hozzá is fűzte gondolatban, hogy
ha ő írná be valaha is a nevét az ördög könyvébe, biztosan
olyan alkut kötne, ami többet hoz a konyhára.

Csiling bekopogott a kék ajtón. A következő pillanatban
léptek hallatszottak belülről. Pat bőre bizseregni kezdett. Talán
mégsem jó a sötétség erőivel packázni! Ám ekkor nyílt az ajtó,
és Mary Ann McClenahan állt a küszöbön, és a zsírpárnák
közül kivillanó, apró fekete szemével lenézett rájuk. Rendetlen
szénaboglya haja is koromfekete volt, bár olyan idős lehetett,
mint Judy. Mindent összevetve, boszorkányhoz képest túl
kövér és vidám volt, és Pat félelme rögtön elszállt.

– Nos, kik vágytuk, oszt mit akartuk tűlem – szólalt meg
Mrs. McClenahan háromszor nehezebben érthető akcentussal,
mint Judy.
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Patben megvolt a Selbyknek az a képessége, hogy nem
vesztegette a szót, a levegőt vagy az időt.

– Hilary Gordon, aki itt áll ön előtt, elvesztette a kutyáját, és
Judy azt mondta, ha eljövünk önhöz, talán meg tudja keresni.
Már amennyiben ön boszorkány. Az?

Mary Ann McClenahan egyszerre nagyon tartózkodóvá és
rejtélyessé vált.

– Csitt, gyermekem… fényes nappal ne beszéjj
boszorkányokró' hangosan! Fogalmad sincs, mi történhet. És
egy elveszett teremtményt nem lehet a küszöbön megkeresni.
Gyertek csak bé…, sőt jobb vóna, ha mingyár a padlásra
mennénk fel, ahun folytathatom a szövést. Asztalterítőt
szövök odafönt a tündéreknek. A Prince Edward-szigeten az
összes boszorkány megígérte, hogy sző nekik egyet. Szegény
kis ügyefogyott teremtmények múlt kedden kinn hagyták az
összes térítőjüket, oszt mind tönkre is ment.

Felkapaszkodtak a keskeny lépcsőn a zsúfolt
padlásszobába, ahol Mrs. McClenahan szövőszéke éppen a
mellett az ablak mellett állt, amely úgy felkeltette Csiling
érdeklődését. Az ablakpárkányon egy tökéletesen tiszta, fekete
macska éppen másodjára nyalogatta végig magát, hogy még
tisztább legyen. Nagy, sárga, fekete szegélyes szeme
rejtelmesen világított a padlás félhomályában. Annak ellenére,
hogy egy boszorkány macskája volt, Patnek rögtön megtetszett
a külseje. El sem tudom mondani, mit érzett volna, ha tudja,
hogy a macska az ő elveszett és megsiratott Vasárnapja, akit
Judy adott Mary Ann McClenahannak egy évvel korábban.
Szerencsére Vasárnap már annyit nőtt, hogy teljesen
megváltozott.
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Mrs. McClenahan egy zsámolyt és egy rozoga széket tolt a
gyerekek felé, majd folytatta a szövést.

– Úgy ám, egy percet sem veszíthetek. Szemílyesen a
királynénak szövöm az asztalterítőt, és Őfensége nagyon
morcos lesz, ha nem készülök el vele időbe'.

Pat tisztában volt vele, hogy Mary Ann csak egy flanel
takarót sző, de a világ minden kincséért sem mondott volna
ellent egy boszorkánynak. Egyébként is… megeshet, hogy
amint elkészül vele, Mary Ann egy leheletkönnyű pókhálót
varázsol belőle…, ami csupa sziporkázó ködpára és
gyönyörűség, amilyet nyári reggeleken erdőszerte a füvön
meg a páfrányágyásokban lehet látni.

– Szóval azér' jöttetek, hogy megtanájam nektek McGintyt –
kezdte Mary Ann. – Ohó, tudom ám a nevit… oszt minden
mást is rúla. Edith nénéd macskája mesélte az enyimnek az
egész történetet, amikó' utoljára táncótunk. Edith nénéd talán
túl előkelő a hozzánk hasonlókhoz, azt viszont nem tuggya,
merre császkál a macskája. Szerencse, hogy megfelelő
holdállásnál gyüttetek. A jövő hétig az ujjamat sem
mozdíthattam vóna. De most van egy kis esély. Oszt miér'
nem látogat meg soha az a finom mamád, ifjú Hilary Gordon?

Csiling úgy vélte, a boszorkányok elég arcátlanok. Ha
viszont kénytelen lepaktálni velük…

– Anyám messzire lakik, és nem tud gyakran meglátogatni
magyarázta udvariasan.

Mary Ann McClenahan megvonta kövér vállát.
– Helyesen teszed, hogy mentséget keresel neki, ifjú Hilary

Gordon, de nekem is megvan rúla a víleményem, és nem kék
megharagudnod rám, amiér' ezt mondom, mer' egy
boszorkánynak édesmindegy, ki haragszik meg. És most, hogy
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ez már nem nyomja a szívemet, gondúkodom kicsinyég a
kutyádró'. Csöndes munka lesz.

Mrs. McClenahan odahajolt, és kivett két marék mazsolát
egy zacskóból, amit a polcon tartott.

– Ezt meg pakoljátok be a kis bögyötökbe, míg a fejemet
töröm.

Egy darabig csend volt. A gyerekek szívvel-lélekkel átadták
magukat a mazsolaevésnek, és Mrs. McClenahan vetélőjét
figyelték, ahogy ide-oda röpköd. Pat tűnődve fürkészte az
asszonyt. Vajon tényleg beírta a boszorkány a nevét az ördög
nagy fekete könyvébe, ahogy Joe állította?

Mrs. McClenahan elkapta a tekintetét, és bólintott.
– Van egy kis szemőcs a nyakadon. Úgy igaz, hogy ez a

boszorkányok jele. Mondd csak, édes gyermekem, nem akarsz
boszorkány lenni? Gondúj bele, milyen móka vóna
seprűnyélen repűni!

Patnek ez már tényleg megfordult a fejében. És vonzotta az
ötlet. Bár szívesebben repült volna egy fecske hátán, és éjjel
könnyedén súrolta volna a templomtornyok csúcsát és a sötét
lucfenyveseket. De…

– Muszáj beírnom a nevem az ördög könyvébe? – suttogta
Pat.

Mrs. McClenahan ünnepélyesen bólintott.
– Majd választok én neked egy igazán szép, fekete, fényes

ördögöcskét, bár… én mondom, ma mán az ördögök sem
olyanok, mint rígen…

– Köszönöm, de azt hiszem, még fiatal vagyok a
boszorkánysághoz – jelentette ki határozottan Pat.

Mrs. McClenahan kuncogott.
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– Tudnod kell, kicsikém, hogy a fiatal boszorkányoknak
van a legnagyobb hatalmuk. Nincs értelme várni, míg olyan
ősz nem vagy, mint egy bagoly. Gondold csak át… nem
mindenkiből lehet boszorkány… olyan válogatósak vagyunk,
hogy csak na. No, nézzük csak, mi van ezzel a McGinty nevű
jószággal! Amint innét kiléptek, menjetek fel toronyiránt a
hegyre, forogjatok háromszó' körbe, hajoljatok meg északnak,
délnek, keletnek és nyugatnak. Oszt menjetek le a hegyrő', be
Silverbridge-be. Van egy ház közvetlenül a híd előtt, aminek
piros az ajtaja, mint Tom bácsikádé, csak már kicsit megfakút.
Forogjatok megin' háromszó' körbe, és kopogjatok kéccer az
ajtón. Oszt ha valaki ajtót nyit… ne feleggyétek, nem biztos,
hogy bárki is fog… fonjátok össze két ujjatokat, és kérdezzétek
azt: „Itt van McGinty?” Oszt, ha megkapjátok McGintyt… ne
feleggyétek, nem mondom, hogy így lesz… akkó' kapjátok a
nyakatok közi a lábatokat, és ne kérdezzetek semmit! Ennyit
tehetek értetek.

– És mit kér a tanácsért? – kérdezte komoran Csiling, és
elővette a zsebéből a negyeddollárosát.

– Szemőcsös népektő' egy centet sem fogadhatunk el, ellene
vóna a szabályzatunknak.

– Nagyon szépen köszönjük, Mrs. McClenahan –
hálálkodott Pat. – Örökre a lekötelezettjei vagyunk.

– Felettébb jó modorú gyerekek vagytok – jelentette ki Mrs.
McClenahan. – Ha nem azok vónátok, nem Mary Ann
McClenahan segítene benneteket egy kutyáhó'. Torkig vagyok
errefelé a kölykök szájalásával és szemtelenségivel. Más vót,
amikó' még fiatal vótam. És most siessetek… bölcs népek fedél
alá sietnek holdkelte előtt mindenszentek iccakáján. És ne
felejcsétek el a háromszori körbefordulást, különben addig
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kereshetitek azt a McGintyt, míg ki nem esik a szemetek a
fejetekbő'.

Mrs. McClenahan a küszöbön állt, és figyelte őket, amíg el
nem tűntek szem elől. Aztán boszorkány létére mondott
valami furcsát, mégpedig a következőt:

– Isten áldja a kis teremtéseket!
Azután Mary Ann McClenahan átcaplatott a vele szemben

lakó Mr. Alexanderhez, és udvariasan megkérdezte,
telefonálhat-e tőlük egy barátjának, aki a hídnál lakik, és meg
is köszönte szépen.
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3.

Az októberi nap már alacsonyan járt a sötét hegyek felett,
amikor Csiling és Pat eljöttek Mrs. McClenahantól. Amikor a
dombtetőre értek, háromszor körbeforogtak, és ünnepélyesen
meghajoltak észak, dél, kelet és nyugat felé. Amikor
Silverbridge-ben megálltak a piros ajtós ház előtt, ismét
háromszor körbeforogtak. Ha a keresés végén mégsem találtak
volna rá McGintyre, az bizonyosan nem amiatt történt volna,
hogy nem tartották magukat lelkiismeretesen McClenahan
boszorkány útmutatásához.

Amikor Csiling kétszer bekopogott, az ajtó kísérteties
hirtelenséggel tárult fel, és mögötte egy óriás férfi tűnt fel
zokniban, bozontos vörös hajjal és egyhetes vörös szakállal.
Igen erős illatot árasztott, ami Patet arra emlékeztette, amit
Judy megfázás ellen olykor kiöntött egy fekete üvegből.

A két gyerek a gonosz elleni védekezésként a háta mögött
összefonta az ujjait.

– McGinty itt van? – kérdezte rekedten Csiling.
A férfi megfordult, és kinyitott jobb kéz felől egy közepes

ajtót. Bent egy döcögős széken McGinty ült. A szegény kutya
szeméből sütő nyomorúság egy szempillantás alatt
elragadtatássá változott. Egyetlen ugrással Csiling karjában
termett.

– Úgy egy hete került ide egy iccaka – mesélte a férfi. –
Nagyon fázott és éhes vót…, mi meg befogadtuk.

– Nagyon szép volt öntől – mondta Pat, mert Csiling
pillanatnyilag képtelen volt megszólalni.
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– Ugye? – vigyorodott el a férfi.
Volt benne valami, amiről Patnek eszébe jutott McClenahan

boszorkány tanácsa a nyakba szedett lábakról.
– Nagyon szépen köszönjük – hálálkodott Pat, és

elvonszolta a karjánál fogva az önkívületi állapotban levő
Csilinget.

A piros ajtó becsukódott, a piros hold két magas fenyő
között egyenesen rájuk meredt egy hegy tetejéről, és náluk volt
egy kutya, aki a karjukban majdnem belehalt a boldogságba.

Micsoda séta volt hazáig! Varázslat érintette meg a világot.
Toronyiránt indultak át a földeken, hosszú árnyékuk előttük
futott. Csiling ábrándos elragadtatásban sétált, és magához
szorította McGintyt, de Patnek volt szeme a csupasz,
magányos tarlók bájához, az erdőkhöz, ahol az ágak a
holdfénytől fehérre mosott égen sötétlettek, és a szélhez, ami
korábban, amikor eljöttek hazulról, csak halkan suttogott, de
mostanra vad, hideg és süvítő lett, ahogy a tenger felől
berontott a szárazföldre. Áthaladtak Boldogságon, ahol
mélyen aludtak a kis, bölcső formájú dombok. Végigmentek a
Jordán mellett, aztán le egy ösvényen az Ezüst Erdőn át; az
ösvény holdsütötte nyírfák között kanyargott be Pat
otthonának hátsó udvarára, ahol Sid csodálatos
töklámpásokkal díszítette a kapuoszlopokat, és Judy kitette a
kis, csészealj formájú, kunkori fogantyújú réz gyertyatartóját
az ablakpárkányra, hogy így fogadja őket, és a gyerekek már
az erdő mélyén érezték a sülő sózott disznóhús illatát. És aztán
feltárult előttük a meleg konyha, tele csodálatos illatokkal,
Judy örömével és meleg üdvözlésével, és sült disznóhúst
vacsorázhattak hajában főtt krumplival. Csak ők hárman.
Sidney és Joe a csűrben tették a dolgukat. Winnie egy
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barátnőjénél volt, anya fent volt az emeleten Cukival, apa
pedig az ebédlőben lévő díványon szundított.

Vacsora után Pat és Csiling lementek almáért a nagy és
titokzatos pincébe, amelyet hatalmas árnyékok tettek
hátborzongatóvá, és aztán mind körülülték a kályhát, amely
akkora volt, mint egy kandalló hatalmas ajtókkal, és
megbeszélték a történteket. Olyan elragadó volt ott ülni ezen a
meleg és barátságos helyen, míg kint kísértetiesen jajongott a
szél, és szellemek hangját hozta, mert hiszen mindenszentek
éjszakája volt, ahogy Judy emlékeztette őket. McGinty elnyúlt
a fekete macskás szőnyegen, és a szemét le nem vette
Csilingről, kétségkívül abbéli félelmében, hogy ha elalszik,
ébredéskor kiderül, hogy az egész csak álom volt. Csütörtök, a
kövér és kicsattanó egészségben levő tékozló macska, aki pár
napra eltűnt, de most előkerült, és Kandúr uraság a padon ült
és töprengett. Mint Puck a pooki dombokon8, Kandúr uraság is
képes lett volna egy évszázadon át csak ülni és elmélkedni.

– Úgy örülök, hogy már olyan hideg van, hogy esténként
be lehet gyújtani – sóhajtott fel Pat. – És télen még kellemesebb
lesz. Olyan meghitt olyankor!

Csiling semmit sem szólt. A téli estékről neki merőben más
fogalmai voltak: hideg, koszos konyhát, füstölő
petróleumlámpát, a befejezetlen padláson egy ágyat idézett fel.
De e pillanatban tökéletesen boldoggá tette, hogy visszakapta
a kutyáját. És nem akart mást, mint itt ülni, és Pattel almát
majszolni, miközben Judy a kenyértésztát dagasztotta és
paskolta.

– Hohó, nem akármiért nevezik boszorkánynak – jegyezte
meg Judy, amikor végighallgatta a történetüket. – Évekkel

8 Rudyard Kipling művének címe – a ford.
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ezelőtt nagyon jól ismertem a McClenahanokat. Tom
McClenahan rendes ember vót, bár ha eccer kinyitotta a száját,
lyukat tudott az ember hasába beszélni. Én mondom,
borzalmas, mennyit tudott beszíni! Eccer megmérgelődött,
amikó' Mary Ann a jól forgó nyelvével alaposan ellátta a baját.
Akkó' megesküdött, hogy egy hónapig egy árva szót sem szól,
de csak két napig tudta tartani az esküjét, és utána már sosem
vót a régi. Nagyon megviselte a feszülcség. Mary Ann mindig
abban a hitben vót, hogy ezér' hótt meg egy éven belül. A
maga idejében pompás hegedűs vót, és olyan hegedűje vót,
amivel mindenkit meg tudott táncoltatni.

– Megtáncoltatta őket, Judy?
– Ahogy mondom. Aki csak meghallotta, annak muszáj vót

táncra perdülnie! Régi hegedű vót, amit még a papája hozott
magával Írországbó'. A gézengúz eccer egy lelkipásztoron is
kipróbálta.

– Ő is táncolni kezdett?
– De még mennyire! Szörnyű botrány kerekedett. A

presbiterek elé citálták. Tom felajánlotta, hogy ő is odamegy,
és hegedül nekik, hogy bebizonyítsa, szegény Mr. MacPhee
nem tehetett róla, de nem engedték oda. Nagy kár! Micsoda
látvány lett vóna, ahogy egytucatnyi vagy még több frakkos
lelkipásztor Tom McClenahan hegedűszavára ropja! Hohó!,
De elengedték Mr. MacPhee-t, és szépen eltussolták a
botrányt.

Mán menned kell, Csiling? Mondj, kérlek, egy imát a
szegény lelkekér', és ezek után minél ritkábban trafikálj
boszorkányokkal! Megteheted nagy ritkán, de ne csinájj belőle
rencert!
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Csiling csendben eltűnt, hogy az éjszakát McGintyvel töltse
Gordonék szénapadlásán, az álmos Pat pedig boldogan
felment az ágyába.

– Miért tömöd a gyerekek fejét ilyen boszorkányokról szóló
szamárságokkal, Judy? – kiáltott át félig nevetve, félig
rosszallóan Hosszú Alec az ebédlőből.

Edith aznap megrótta, amiért hagyja, hogy Judy Plum ilyen
hazugságokkal traktálja a gyerekeket, és úgy érezte, itt az ideje
újabb hiábavaló kísérletet tenni Judy megregulázására. De
Judy csak kuncogott.

– Ne aggódj, Alec Gardiner! Csak félig-meddig hisznek
benne, és rettenetesen élvezik. Lefogadom, hogy Mary Ann jól
elszórakozott velük.

– Mi késztetett arra, hogy hozzá küldd őket?
– Vót egy kósza gondolatom, hogy tuggya, merre lehet

McGinty. Rokonyságban van azzal a bandával, amelyik ellopta
Rob Clark collie-ját, és két hete Mrs. Taylor összes, mán piacra
összekészített terméskövit. Mary Ann anyai részrő' nagynénje
a piros ajtós házban lakó Tom Cudahynak. De Mary Ann
jószívű asszony, és a gyerekekér' különösen odavan,
gondútam hát, biztos segít. Van egy kis megtakarított pénze,
és a Cudahyk úgy táncónak, ahogy ő fütyül. Szóval minden jó,
ha jó a vége, és ne aggasszon, ha a gyerekek elszórakoznak
azzal, hogy azt hiszik, boszorkány. Nem neveltelek fel
benneteket is boszorkányokon, oszt kérdem én, rosszabbak
lettetek tőle?
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XIII. Illemtan
1.

Abban az évben a tél – legalábbis az első hónapokban –
nagyon enyhe volt, és Pat Csilinggel vagy éppen Siddel, ha a
sors úgy hozta, bár ritkán, hármasban, kedvére barangolt
szerteszét. Új helyeket kutattak fel, és előszeretettel fedezték
fel újra a régieket, téli nyírfákkal találkoztak, amelyek a korán
leszálló alkonyatban csillagokat viseltek a hajukban, és fagyos
csatangolásaikból „kis piros almáhó' hasonló arccal jöttek be,
hogy Judy megetesse, dédelgesse, és néha megpirongassa
őket. Legalábbis Patet és Sidet megpirongatta, amikor úgy
találta, jót tenne a lelküknek, de Csilinget soha. Csiling arra
gondolt, bárcsak Judy őt is gatyába rázná. Jó lenne, tűnődött,
ha valaki szeretné annyira, hogy megszidja, például úgy, mint
ahogy Judy szokta, a szavai mögött bujkáló ravaszkás
nevetéssel, az almákkal és a fahéjas kalácskákkal, amelyekkel a
következő pillanatban már be is gyógyítja a lelkükön ejtett
sebet. Még a nagynénje sem szidta meg soha, csak egyszerűen
tudomást sem vett róla, mintha számára nem is létezne. Judy
tirádái után Csiling végtelenül magányosan ment haza, és
azon morfondírozott, milyen lenne, ha ő is fontos lenne valaki
számára.

Bár hó nem hullott, de olyan hideg volt, hogy a Tó teljesen
befagyott. Sid korcsolyázni tanította Patet, Csiling meg
önmagát. Felvett egy ócska korcsolyát, amit Judy a padlásról
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ásott elő. Nem akármilyen látványt nyújtott hosszú lábán, a
szokásos rongyos nadrágban, nyurga testén a „sárgásződ”
pulóverben, amit a nagynénje piros szállal stoppolt be,
csúnyán levágott hajával, ami a nagybátyja levetett sapkája
alól minden irányban meredezett.

– Micsoda muris látvány! – kacagott Sid.
– Nem tehet a külsejéről – vette a védelmébe állhatatosan

Pat.
– Hohó, de milyen szép alakja lesz, ha majd egy kis húst

szed magára, és a kisujjában több ész van, mint neked az egész
testecskédben, Sid, akármilyen szemrevaló legény is vagy! –
mondta erre Judy.

Az oktalan Pat pedig rögvest megharagudott Judyra,
amiért leszólta Sidet.

– Igaz, ami igaz, nehéz életem van közöttetek – sóhajtott fel
Judy. – Néha biz' isten arra gondolok, hogy inkább hozzá
kellett vóna mennem az öreg Tomhó'. Aszongyák, még nem
nősült meg…

Pat erre azonnal könnyekben tört ki, és könyörgött
Judynak, hogy bocsásson meg neki, és soha, de soha ne hagyja
el őket.

Bár késő délutánonként néhány leheletkönnyű, fehér
hópehely kezdett szállingózni, mégis decemberig kellett várni
az első igazi hóra, ám éppen időben jött, hogy Judy nagy
megkönnyebbülésére fehérre fesse a karácsonyi tájat, mivel –
elmondása szerint – a fekete karácsony sok halottat jelent. Pat
összegömbölyödve üldögélt a kerek ablakánál, és figyelte,
ahogy a földek, a kertek és a dombok fehérré válnak a hulló hó
rejtélyes takarója alatt, és a hó megtölti a kút melletti juharfán
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az üres kis fészkeket. Akárhányszor kipillantott, a világ egyre
fehérebb lett.

– Imádom a hóvihart! – újságolta mámorosan Judynak.
– Hohó, oszt van-e, amit te nem imádsz, édes kincsem?
– Jó szeretni, Judy!
– Ha nem viszed túlzásba a szeretetet. Mer' ha igen… a

végén nagy fájdalom ér.
– Ezüst Erdő sosem fog fájdalmat okozni nekem, Judy.
– És mi lesz akkó', ha itt kell hagynod?
– Hát tudd meg, hogy sosem fogom elhagyni Ezüst Erdőt.

Soha, Judy! Jaj, Judy, nézd, milyen fehér a Ködhegy! És milyen
elhagyatottnak látszik a Hosszú Magányos Ház! Bárcsak néha
odamehetnék, és tüzet rakhatnék benne, hogy felmelegítsem!
Sokkal jobban érezné magát.

– Hohó, ugye, nem gondolod, hogy a házak tényleg
éreznek valamit?

– Jaj, Judy, dehogynem! Biztosan éreznek! Ezüst Erdő
egészen bizonyosan! Boldog, amikor mi is azok vagyunk, és
bánatos, amikor mi így érzünk. És ha nem maradna senki, aki
benne lakik, attól bizonyosan megszakadna a szíve. Tudom,
hogy egy kicsit mindig szégyenkezett miattam, mert péntek
délutánonként képtelen voltam felállni és elmondani egy
verset az iskolában úgy, ahogy a többiek. De aztán múlt
pénteken végre nekiduráltam magam. Megtanultam Csilingtől
A kísértetjárta forrás-t, és kiálltam a többiek elé, és Judy!
Borzalmas volt! Szörnyen remegett a lábam, és May Binnie
kuncogott, én meg egy szót sem tudtam kinyögni. Már vissza
akartam szaladni a helyemre, amikor eszembe jutott Ezüst
Erdő, és az, hogy is jöhetnék haza, hogy állhatnék elé, ha ilyen
gyáva vagyok. Így aztán fogtam magam, és elmondtam a
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verset, és Miss Derry azt mondta: „Ügyes voltál, Patrícia", és a
diákok tapsoltak. És amikor hazajöttem, biztos, hogy Ezüst
Erdő rám mosolygott.

– Elég fura gyerek vagy – ingatta a fejét Judy. – De örülök,
hogy nem hagytad, hogy May Binnie diadalmaskodjon
feletted. Nem nagyon szeretem azt a kislányt, és fütyülök rá, ki
az, aki megtudja.

– Sid kedveli – jegyezte meg nekikeseredve Pat.
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2.

Ezüst Erdőt hamarosan megtöltötték a titkok. Lépten-
nyomon titkokba botlottak, és Judy úgy járt-kelt, mint egy
bubifrizurás szfinx. Pat segített Judynak elkészíteni a
pudingot, Winnie-nek és anyának feldíszíteni az ebédlőt, és a
Titkos Mező melletti erdőben szedett ágakkal körbefonni a
lépcsőkorlátot. Segített Sidnek, hogy őrajta kívül megvegye az
ajándékokat mindenkinek a silverbridge-i boltban. Nem
bántódott meg, amikor Sid lesurrant a boltban az emeletre,
ahol a terítéket tartották, és nem kérdezte meg, miközben
hazafelé tartottak, hogy mi az a nagy csomag, amitől
kidudorodik a zsebe. Igaz, kicsit elkeseredetten töprengett
azon, vajon az övé-e, amit Sid vett, vagy May Binnie-é.

Micsoda remek mulatság volt a postaládától
hazagyalogolni a hóban a rengeteg barna csomagolópapírba
burkolt ajándékkal, amiket karácsony első napjának reggeléig
nem volt szabad kibontani, és amelyekben aztán ezüstpapírba
csomagolt, aranymasnival átkötött gyönyörű dobozok voltak.
Karácsony napja csodálatos volt. Csiling és McGinty átjöttek
ebédre. Csilinget csak egy paraszthajszál választotta el attól,
hogy ne hívják meg. Pat olyan dühös lett, amikor Judy azt
mondta, feltétlenül hívja meg az udvarlóját, hogy szenteste
beköszöntéig egy szóval sem árulta el Csilingnek a meghívást.
Akkor aztán megenyhült, és felvágtatott a padlásra, ahol kitett
egy gyertyát az ablakba. Gordonéknál nem volt telefon, és
Csilinggel megegyeztek abban, hogy ha Patnek sürgősen
szüksége van rá, gyertyát gyújt a padlásablakban. Csiling
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villámgyorsan ott termett, és így nagy keservesen megkapta a
meghívását.

Csilingnek életében először volt igazi karácsonya, és
McGinty majdnem belepusztult az ebédbe, amit kapott.
Mindenki kapott ajándékot, még Csiling is. Judy egy pár
kötött, egyujjas kesztyűvel lepte meg, Pat egy kis fehér
porcelánkutyával, aminek kék szeme volt, és rózsaszín masni a
nyakában (ez volt a legjobb, amit ki bírt fizetni, miután
összegyűjtött kis pénzéből a család minden tagjának vett
valami apróságot). Senki sem tudta, hogy miféle hasznát
veheti Csiling a porcelánkutyának, de a fiú aznap éjjel úgy
aludt, hogy a kutya ott volt a párnája alatt, és több meleget
adott, mint Judy egyujjas kesztyűje. Az anyja semmit sem
küldött neki, még egy levelet sem. Csilinget csak a kék szemű
kutya vigasztalta meg annyira, hogy ne sírja el magát, ha ez
eszébe jutott. Igyekezett mentségeket keresni az anyja
számára. Lehet, hogy Honoluluban, az örök nyár földjén, nincs
karácsony?

Sidney egy arany szegélyű kancsót adott Patnek, egy olyan
kicsi, hasas, barna kancsót, ami mintha a nevetéstől hízott
volna meg. Patnek nagyon tetszett, de Csiling ajándékát
tartotta a legcsodálatosabbnak. Egy babaház volt, amit Csiling
saját kezűleg készített, és ami valójában sokkal csodálatosabb
munka volt, mint Pat sejthette volna. Hosszú Alec füttyentett,
amikor meglátta, és Tom bácsi így kiáltott: – A nemjóját!

– Nem volt pénzem, hogy ajándékot vegyek neked –
mentegetődzött Csiling, aki az egyetlen, sokáig őrzött
negyeddollárosán karácsonyi lapot küldött az anyjának –,
ezért ezt készítettem.
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– Sokkal jobban szeretem, amit készítenek, mint amit
vásárolnak – bizonygatta Pat. – Jaj, micsoda kémények! És
igazi ablakok, amik kinyílnak.

– Mindez semmi ahhoz a házhoz képest, amit egy nap
neked építek, Pat.

A karácsony első napja olyan volt, mint Ezüst Erdőben az
összes többi kellemes karácsonyi nap. Az egyetlen izgalmas
esemény egy vérre menő harc volt Kandúr uraság és
Szamárfül, a megszelídített bagoly között a konyha
birtoklásáért. Szamárfül mostanra valóságos családtag lett.
Eltűrte Csütörtököt és Rosszcsontot, és azok is eltűrték őt, de
Kandúr urasággal első látásra hadat üzentek egymásnak.
Kandúr uraság kikapott, és megszégyenítő veresége tudatában
vonult vissza a tűzhely alá, de a konyha padlóját eleinte sok
toll borította.

Egy héttel később egyik este Pat izgatottan szólt ki
Judynak:

– Jaj, Judy, Judy! Növekedési fájdalmaim vannak!
Sosem voltak növekedési fájdalmai, és Judyval már attól

féllek, hogy sosem fog megnyúlni. Hosszú Alec aggodalmasan
reumatikus fájdalmakat emlegetett, de Judy kinevette, és fél
éjszaka ült Pat mellett; boldogan dörzsölte a lábát.

– Idén tavasszal megindulsz majd a növésben, oszt úgy
nősz, mint a dudva! – ígérte Patnek. – Úgy ám, igazi
megkönnyebbülés ez nekem! Nem akartam, hogy Ezüst
Erdőben egy megkurtított kislány éljen.
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3.

Karácsony után elolvadt a hó, és a januári szelek a hideg,
keményre fagyott legelők fölött és a szürke, hideg fák között
jajongtak. Csak a Mazsolás Sütemény Mező barázdáinak vörös
szélein maradt egy kis fehér pamacs, és a Ködhegy északi
lejtőjén tartotta még magát a hótorlasz.

A januári esték nagyon barátságosak voltak Ezüst Erdőben,
Tom bácsi gyakran átjött, és apával Judy tűzhelye mellett ültek
és beszélgettek, mialatt Csiling, Pat és Sid hallgatták őket,
Winnie és Joe pedig az ebédlőben tanultak. Politikáról,
disznókról beszélgettek, majd lassan áttértek a családi
anekdotákra és a környékbeli esetekre. A régi konyha fehérre
meszelt falai visszaverték a nevetésüket. Tom bácsi néha
megharagudott, és nagy szakállának árnyéka reszketett a
felháborodástól a falon. De Tom bácsi haragja sosem tartott
sokáig. Rácsapott az asztalra, és a mérge már el is szállt.

Anya néha lejött Cukival, és egy darabig köztük üldögélt,
és egyszerűen csak gyönyörű volt. Anya sosem beszélt sokat.
Talán nem volt rá módja Judy, apa és Tom bácsi mellett. De
néha Patre, Sidney-re és a kis Cukira nézett olyan tekintettel,
hogy Csilingnek összeszorult a torka. Ha őneki olyan anyja
lenne, aki így néz rá!

– Tudod, Judy – mondta Pat egy ilyen este után, amikor
Judynál aludt, mert Winnie meghívta ott alvásra az egyik
barátnőjét –, fogalmam sincs, hogy lehet a menny ennél jobb!
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– Hohó, hát te meg miket beszélsz? – botránkozott meg
Judy. – És mit gondolsz, a mennyben ilyen csípős szél süvölt a
ház körül?

– Én a szelet is szeretem, Judy. Minden meghittebb lesz
tőle, ahogy itt a melegben elvagyunk egy kényelmes zugban,
és arra gondolunk, hogy nem férhet hozzánk. Hallgasd csak,
hogy tépázza az Ezüst Erdőt! És most, kérlek, Judy mesélj egy
kísértethistóriát! Olyan régen nem aludtam veled… kérlek,
Judy! Olyat, amitől libabőrös leszek!

– Azt meséltem mán, hogy gyütt vissza Janet McGuigan a
temetése utáni éjszaka a jegygyűrűjéért, amit a férje lehúzott
az ujjáról, mielőtt a koporsóba tette, mer' arra gondút, jól gyün
az még a második asszonynak? Hohó, a McGuiganok mindig
igen előrelátóak voltak!

– Honnan tudták, hogy az asszony visszajött érte?
– Mondom ízibe. Másnap reggel nem vót a gyűrű Tom

McGuigan pénzes ládikájában. De hat évvel később, amikó'
Tom McGuigan vett egy sírhelyet az új temetőben, kivették az
asszony koporsóját, hogy áttegyék, és széthullott, mer' Tom
takarékos vót azzal is, és olcsót vett, és az asszony ujján ott vót
a gyűrű. Hohó, a takarékos Tom azok után mán sosem vót a
régi.

Februárban még mindig nyoma sem volt a hónak. Judy
emlegetni kezdte, hogy egy nagy szőnyegvédőt csomóz az
ebédlőbe, ami nagyobb lesz, mint Edith nénié, amire olyan
büszke. – Hohó, majd letöröm én a szarvát, és utána mán nem
lesz olyan büszke! – fogadkozott Judy. A festékes fazeka
mindig fent volt a tűzhelyen. Páratlanul értett ahhoz, hogy kell
házilag festéket készíteni. Judy sosem vett ilyesmit a boltban.
Azt állította, hogy egy év alatt kifakulnak. Vörösesbarna és
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sárgás zuzmó, fakéreg, fekete bodza, amiből lila festék lesz, a
nyírfa belső kérge, amely a barnát adja, a fűzfa törzséből nyert
zöld festék, a lombardiai nyárfából főzött sárga: Judy mindet
ismerte, és a gyerekekkel bejárta széltében-hosszában a
környéket, hogy összeszedje a hozzávalót.

Aztán beköszöntött a március a bolondos, vágtázó
szelekkel és apa meg anya házassági évfordulójával. A
Gardinerek mindig egy kis családi összejövetellel ünnepelték
meg a születésnapokat és a házassági évfordulókat. Idén Brian
bácsi családját és Helen Taylor nénit hívták meg vendégségbe.
Úgy volt, hogy délután érkeznek, és késő este költik el a
vacsorát; Judyval forgott a világ ettől az újítástól.

– Hohó, ez a vendégség nem fogja beváltani a hozzá fűzött
reményeket – morogta elégedetlenül.

Pat elemében volt, bár nem olyan örömtől repesve várta az
összejövetelt, mint máskor. Brian bácsi nem volt a szíve
csücske, mert valahányszor Ezüst Erdőbe jött, így szólt
apához:

A helyedben változásokat eszközölnék itt. – És Helen néni
is bejelentkezett, a gazdag Helen néni, apa nővére, aki
annyival idősebbnek látszott apánál, hogy inkább a
nagynénjének tűnt, mint a testvérének. És – mint Judy mondta
– Helen néni azért jött, hogy vagy Winnie-t vagy Patet
magával vigye Summerside-ba, látogatóba.

Pat reménykedett és fohászkodott, hogy Helen néni ne őt
vigye el. Nem akarta elhagyni Ezüst Erdőt; hiszen még
egyetlen éjszakát sem aludt másutt! Rettenetes lenne! Viszont
az boldoggá tette, ha szerény kis szolgálatokat tehetett a drága
háznak! Port törölhetett, fényesíthetett, süthetett,
megbízásokat intézhetett. Segíthetett elővenni anya
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nászajándékát, a csészék oldalán és a tányérok közepén arany
árvácska mintájú, bordázott porcelánt. Winnie-vel
felkészíthették a Költő Szobáját, és gyönyörű ágyat vethettek a
csipke ágytakaróval és a virágokhoz hasonlatos
díványpárnákkal. Judy kotyvasztott és sütött, Cuki pedig
mindent megkóstolt, amihez csak hozzájutott, köztük a fagyott
zárnyelvet is. Utána sokáig nem kóstolt semmit, csak
malátával kevert tejet.

Amikor elérkezett a lakoma napja, Pat gondosan belebújt a
kék zsorzsettruhájába. Igaz, feleannyira sem szerette, mint a
pirosat, de most a kék ruha volt soron, és azt sem volt szabad
elhanyagolni. Hogy reménykedett, hogy Helen néni nem őt
választja! Pat számára a vendégség elvesztette emiatt minden
fényét. És ha betegnek tettetné magát? Mégsem jó, mert Judy
esetleg csukamájolajat adna neki, ahogy legutóbb tette, amikor
Pat megfázott.

– Miért nem adsz egy korttyal a fekete üvegedből, Judy? –
tiltakozott akkor Pat. – Sokkal kellemesebb az illata, mint a
csukamájolajnak.

– Hohó! – vágott ravaszkás képet Judy. – Az túl erős az
olyanoknak, mint te…

– De mégis mi van abban az üvegben, Judy?
– Hohó, ne légy kíváncsi, mert hamar megöregszel! –

vágott vissza Judy. – Egy hangot se halljak többé, és máris
nyeld le ezt a kávéskanálnyit!

A csukamájolajnál még Helen néni is jobb, gondolta Pat. De
még nem kizárt, hogy a néni megbetegszik, és képtelen lesz
eljönni. Vajon helytelen lenne azért imádkozni, hogy valaki
megbetegedjen? – tűnődött Pat. Nem nagyon, csak kicsit…
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csak annyira, hogy ne akarjon kimenni a hideg, szeles márciusi
időben?

Pat kék kendőt kötött a fejére, és Csilinggel felmásztak a
templom-csűr szénapadlására, ahonnan a zárt erkélyablakon
át az érkezőket leshették, mialatt McGinty képzeletbeli
patkányokat hajkurászott a szénakazlakon át, vagy ha úgy
érezte, elhanyagolják, lefeküdt Pat és Csiling elé, és halottnak
tettette magát. Patbe belenyilallt a félelem, valahányszor
felbukkant egy autó vagy egy homokfutó az úton, hátha Helen
néni az. És végül tényleg megérkezett: Brian bácsi autójával, és
a kerten át eltotyogott a házig.

– Úgy néz ki, mint egy kancsó – jelentette ki Pat neheztelve.
És Brian bácsi Normája is velük volt. Pat abban is

reménykedett, hogy Norma sem jön. Azért nem kedvelte, mert
Normát csinosabbnak tartották Winnie-nél.

– Szerintem feleolyan csinos sincs – jelentette ki.
– Te viszont nagyon csinos vagy a kék kendődben, Pat –

mondta csodálattal telve Csiling.
Ami rendben is lett volna, ha itt elhallgat, de Csiling

folytatta, és olyasmit mondott, ami mindent elrontott.
– Pat! Amikor felnövünk… leszel az én barátnőm?
Pat, aki kilencévesen fel sem fogta, hogy élete feltehetően

első lánykérését hallja, kivörösödött a dühtől.
– Ha még egyszer ilyet mondasz nekem, Hilary Gordon,

amíg élek, nem beszélek veled! – fakadt ki.
– Rendben van! Nem akartalak feldühíteni – szabadkozott

gyászosan Csiling. – Hát nem szeretsz?
– Dehogynem. De soha senkinek sem leszek a barátnője!
Csilinget annyira lesújtotta ez a hír, hogy Pat ettől még

mérgesebb lett…, és kegyetlenebb is.
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– Ha bárkinek is a barátnője leszek – közölte tagoltan –,
akkor annak jóképűnek kell lennie!

Csiling levette a szemüvegét.
– Nem nézek ki így jobban? – kérdezte.
Valóban jobban festett. Pat még sosem látta a szemét. Nagy,

szürke, állhatatos pillantású szeme volt, és az állhatatosság
mellett huncut csillogás is felfedezhető volt benne. De Pat nem
volt olyan kedvében, hogy megcsodálja.

– Nem különösebben. És a hajad rágott, a szád meg túl
nagy. Sid azt mondja, hogy mérőléccel lehetne csak megmérni.

Azzal Pat lerázta a szénapadlás porát a lábáról, és
méltatlankodva távozott.

– Lehet, hogy meggondolja magát – vélekedett McGinty.
– Kénytelen lesz – válaszolta Csiling.
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4.

De Pat számára a nap továbbra is rosszul folytatódott.
Amint bement a házba, összeütközésbe került Normával.
Norma körbejárt a házban, pompás vörösesarany fürtjeit rázta,
magasba tartotta az orrát, és aranylóan zöldes szemében
megvetés csillogott. – Ez hát Ezüst Erdő! – szólalt meg. –
Szörnyen régimódi hely!

Pat ismét elvörösödött mérgében.
– A zsalugáter hangulatossá tesz egy házat – mondta.
– Ó, én nem a zsalugáterekre céloztam. A mi házunkon is

van…, és sokkal zöldebb a tiéteknél. Látnod kellene a
házunkat. Nincs is verandátok… és garázsotok sem.

– Nincs. De van temetőnk! – bökte ki diadalmasan Pat. Egy
pillanatra Norma torkára fagyott a szó. A temetőt nem
tagadhatta.

– És nincs nálatok a Költő Szobája és kerek ablak sem –
ütötte a vasat Pat kihívóan. De az ablak hallatán Normának jó
ötlete támadt.

– De nektek meg nincs egyetlen kiöblösödő ablakotok sem!
Egy sem! – kiáltotta. – Nekünk meg három van: kettő a
nappaliban és egy az ebédlőben. Kiöblösödő ablak nélkül egy
ház egyszerűen csak furcsa.

Hogy azt kellett hallania, hogy Ezüst Erdő furcsa! Patnek
ez már sok volt. Lekent egy pofont Norma rózsás fehér arcára.
Egy hatalmas pofont.

Ekkor kitört az, amit Judy skandálum-nak nevezett. Norma
visított és zokogni kezdett. Anya elszörnyedt, apa
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felháborodott, vagy úgy tett. Judy bejött, és Pat karját lefogva
kimasírozott vele a konyhába.

– Szépen bemutatkoztál! – rótta meg Judy.
– Nem érdekel… nem érdekel… Nem hagyom, hogy

kifigurázza Ezüst Erdőt! – zokogta Pat. – Örülök, hogy
felpofoztam! Szidhatsz, amennyit csak akarsz. Akkor is örülök!

– Micsoda kis pulyakakas vagy! – mondta Judy, aztán
felment a szobájába, leült a kék ládára, és addig nevetett, míg
potyogni nem kezdtek a könnyei.

– Hohó, most az eccer a jó kis firma Miss Norma megkapta
a megérdemelt büntetésit, azok után, hogy megjátszotta
magát, és modortalanul viselkedett abban a házban, amelyben
az apja felnőtt!

Pat nem vacsorázhatott az ebédlőben. Büntetésből a
konyhában kellett étkeznie. Azért büntették meg, hogy kiállt
Ezüst Erdő mellett! Ez már több a soknál, gondolta.

– Bármikor inkább itt eszem, veled, Judy – zokogta. – De
sárba tiporták az érzéseimet!

Ám volt balzsam Gileádban. Helen néni annyira
megbotránkozott Pat viselkedésén, hogy szóba sem jött, hogy
meghívja Summerside-ba. Winnie-t vitte el. Pat megbékélt a
családdal, akik közül senki sem kedvelte az elkényeztetett
Normát, és Siddel meg Judyval szopogatták le az áldozati
pulyka csontjait, mielőtt lefeküdtek, Judy pedig Norma anyai
nagyanyjáról mesélt nekik.

– Hohó, az bizony fura nőszemély vót, és micsoda
ostobaságokat hordott össze! Szegény férje sokáig haldokolt,
az asszony viszont zokon vett tőle minden keserves
lélegzetvételt. „Ha túl sokáig él, sosem szerzek második férjet",
mondta újra meg újra nekem gyászosan. És nem is szerzett! A
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férje olyan sokáig bírta, hogy elrontotta az asszony minden
esélyét, és én mondom, nem Judy Plum vót az, akinek fájt érte
a szíve.
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XIV. A félelem árnyéka
1.

Ahogy Winnie kitette a lábát, beköszöntött a tél. Pat kerek
ablakát vastagon belepte a hó, a Suttogó Ösvényre a szél úgy
hordta a havat, hogy apa és Tom bácsi csak egy izgalmas,
keskeny járatot tudtak benne ásni, amíg a kapunál össze nem
találkoztak. A gyümölcsös Régi Részében
márványpiramisokká váltak a kőhalmok. A Ködhegy úgy
csillogott, mint az ezüst. A dombot szemkápráztató fehér lepel
borította be. Még a köves mező is gyönyörű volt. Patnek
eszébe jutott, milyen szép lehet a Titkos Mező az Erdő
Királynőjével és Páfrány Hercegnővel, amint őrt állnak.

A temetőben jóformán a kerítés tetejéig ért a hó.
– Onnét még vad Dick is csak keservesen tudna

kikecmeregni – vélte Judy, aki azt sem tudta, hova kapjon,
hogy kényelembe helyezze a fázós kis teremtményeket:
macskákat, kutyákat, csirkéket és gyerekeket.

Pat szerette a nagy viharokat. És legjobban azt szerette, ha
bevackolhatott a meleg pehelypaplan alá, és dacolhatott a
barátságos szobáján kívül tomboló nagy, fekete, szeles
éjszakával, miközben magához szoríthatta a forró vizes
palackját. A forró vizes palack olyan mesés volt! Az ember
belefúrta a lábujjait, és amikor a lába már úgy átmelegedett,
hogy jobban nem is lehetett, akkor a melléhez szorította, végül
a hátához tette, a fázós ponthoz. És mire feleszmélt, már reggel
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volt, és a hóborította mezők fölött besütött a nap…, és a forró
vizes palack kellemetlenül tapadt a hátához, mint egy nedves,
döglött patkány.

És az is nagyon kellemes volt, hogy a szobájában csak ő
volt, bár nagyon hiányzott Winnie, a kék, nevetős szeme, és az
ezüstös kacagása.

– Már csak két hét, és Winnie itthon lesz – számolta
ujjongva. Az iskolában hallotta. És természetesen May Binnie
mesélte el.

– Szóval Helen nénikéd örökbe fogadja Winnie-t.
Pat rámeredt.
– Dehogy!
May kuncogott.
– Ki hitte volna, hogy nem tudod? De mennyire, hogy

örökbe fogadja. Anyám szerint nagy szerencse ez Winnie-nek.
És te is lehettél volna, ha nem vágod pofon Normát.

Pat csak állt, és Mayre meredt. A lelkére telepedett valami,
mint amikor novemberben a hóvihar előtt hideg, szürke fény
ereszkedik le a világra. Annyira megdermedt, hogy még azért
sem neheztelt, hogy Sid bizonyára elmesélte Maynek, hogy
pofon vágta Normát. Nem maradt hely másnak, mint egyetlen
iszonyatos gondolatnak. Még csak a délutáni szünet ideje jött
el, de Pat azon nyomban kirohant a verandára, felkapta a
sapkáját és a kabátját, és a mély árkokkal szabdalt, hófúvásos
úton vadul botladozva hazaindult. Haza kell jutnia anyához…,
most anyához, és nem Judyhoz. Judy jól jött a kisebb
szomorúságokhoz, de ehhez anyára volt szüksége, csak
anyára, hogy megnyugtassa: ez az irtózatos dolog nem igaz,
hogy senkinek sem fordul meg olyasmi a fejében, hogy Winnie
Helen nénihez költözik.
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– Hohó, oszt mi szél fú haza ilyen korán? – érdeklődött
Judy, amikor Pat félig megfagyva bebotorkált a konyhába. –
Még sosem gyalogótál így végig az úton…, és úgy vót, Tom
bácsikád megy érted a szép, új, egylovas teherszánkóján.

– Hol van anya? – lihegte Pat.
– Úgy, szóval anyádra vóna szükséged? Apáddal átmentek

Bay Shore-ra. Hazatelefonátak, hogy a Frances nénikéd ágynak
esett tüdőgyulladmánnyal. Mi a csuda ütött ebbe a gyerekbe?

De életében először Patnek nem volt mit mondania
Judynak. A kérdést, amit fel akart tenni, nem tehette fel
Judynak. Judy, aki ezen kicsit felhúzta az orrát, nem
háborgatta, és Pat nyugtalan szellemként járta be az
elhagyatott házat. Milyen üres volt Ezüst Erdő! Senki sem volt
otthon, se apa, se anya, se Cuki. És Winnie sem! És Winnie
talán soha többé nem jön haza. És a nevetését sosem hallani
többé Ezüst Erdőben!

– Valami történt az iskolába' – tűnődött nyugtalanul Judy. –
Remélem, nem rúgta össze a port a tanárnőjivel. Sosem
értettem, miér' vették fel a kurátorok az öreg Arthur Saint
lányát tanítani, akinek olyan a haja, mint a vörös tégla.

Pat képtelen volt vacsorázni. Álomba sírta magát. De éjjel
felébredt, felült, és elborzadva jutottak eszébe a hallottak.
Néma csend volt. A szél elült, és Ezüst Erdő recsegett a
fagyban. Az ablakból látta az Ezüst Erdő és a swallowfieldi
legelők között futó gát mentén növő fekete fenyők fölött a
halvány csillagokat. Pat ebben a pillanatban úgy érezte, hogy a
sötétben minden rosszabbnak látszik, és egy percig sem bírja
tovább úgy, hogy ha nem tudja az igazságot.

Elszántan felkelt, és meggyújtotta a gyertyáját. Kis fehér
alakja határozottan végigmasírozott a néma folyosón, elment
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Joe és a Költő Szobája előtt, és apa meg anya szobája elé ért.
Igen, otthon voltak, és mélyen aludtak. Az illatos, imádni való
Cuki összegömbölyödve feküdt a bölcsőjében, de Pat életében
először nem csodálta meg.

Hosszú Alec és fáradt felesége, akik a borzalmas utakon
megtett hosszú utazást követően végre mély álomba merültek,
arra riadtak, hogy egy kétségbeesett kis arc hajol föléjük.

– Mi a baj, gyermekem? Beteg vagy?
– Jaj, apa, ugye Helen néni nem fogadja örökbe Winnie-t?

Ugye, nem, apa?
– Nézd, Pat – kezdte szigorúan apa. – Azért jöttél ide, és

ébresztettél fel anyáddal együtt, hogy ezt kérdezd?
– Jaj, apa, tudnom kell!
Anya törékeny kezét megértően tette Pat remegő karjára.
– Nem fogja örökbe fogadni, drágám…, de talán egy

darabig magánál tartja, és iskolába küldi. Nagy dolog lenne ez
Winnie számára.

– Úgy érted… Winnie nem jön haza ide?
– Még semmi sincs eldöntve. Helen néni csak elejtett egy

célzást. Winnie természetesen gyakran hazalátogat majd…
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2.

A következő hét olyan sötét, gyötrelmes napok sora volt,
amilyet Pat még soha nem tapasztalt. Nem tudott enni, és az
étkezéseknél elsírta magát Winnie megüresedett helye láttán.
A családja nehezen talált mentséget arra, amit Pat ésszerűtlen
viselkedéseként bélyegeztek.

– Egy kicsit járjanak mán a kedvibe'! – könyörgött Judy. –
Nagyon felizgatta magát, és annyira nekikeseredett, hogy azt
sem tuggya, hun áll a feje. Annyit csipeget, mint egy kismadár.

– Elkényezteted, Judy – mondta zord hangon Hosszú Alec,
akit Pat búslakodása kihozott a béketűrésből.

– Mindenkinek jót tesz, ha néhanapján kicsit elkényeztetik
– jelentette ki lojálisan Judy, de azért igyekezett józanabb
belátásra téríteni Patet.

– Nem akarod, hogy Winnie kiváló oktatásban részesüljön?
– Itthon is szerezhet műveltséget – potyogtak Pat könnyei.
– Aligha. Hohó, én mondom neked, a Gardinerek nem

olyanok, mint a Binnie-k. „Suzanne-t felesleges taníttatni",
mondja nekem Madam Binnie. „Amint elvégzi az Akadémiát,
úgyis férjhez megy, oszt csak kidobjuk a pénzt az ablakon.”
Nem, nem, édes kincsem, a Gardinereket egészen más fából
faragták. Winnie-nek nemsokára már a felvételire kell
készülnie, és kérdem én, az öreg Arthur Saint lánya hogy
lenne képes felkészíteni? Sosem győzöl meg, hogy akár egy
szót is tud latingul vagy francigányul.

– Az angol bárkinek elég – hajtogatta konokul Pat.



170

– Majd rájössz, hogy az Akadémiára nem elég – vágott
vissza Judy. – Winnie a summerside-i iskolákba járhat, és
Helen nénikéd többet tehet érte, mint apád valaha is, akinek ez
az egy kis farmja van, és öt gyereke, akik kieszik a vagyonából.
És most hagyd abba a búslakodást, és vágj nekem rongyokat,
amíg egy kicsit csomózok!

Azután apa levelet kapott Helen nénitől. Pat a háta mögött
összekulcsolta a kezét, hogy senki se lássa, mennyire remeg, és
némán állt, míg Hosszú Alec szándékos lassúsággal felpróbált
két szemüveget is, alaposan szemügyre vette a bélyeget,
megjegyezte, hogy Helennek mindig szép volt az írása,
előkajtatott egy kést, hogy felvágja a borítékot…, és végre-
valahára kivette a levelet. A kertben nevetett valaki. Hogy mer
bárki is nevetni egy ilyen pillanatban?

– Helen azt írja, hogy szombaton Brian hazahozza Winnie-t
jelentette be félvállról. – Szóval, gondolom, felhagyott az
ötlettel, hogy ott tartja. Le mertem volna fogadni. Hát ennyi.

Mindjárt elrepülök! – gondolta Pat, és elszaladt Judyhoz,
hogy elmesélje a hírt.

Judy elismerte, hogy elégedett a hírrel.
– Azt hiszem, így a jobb. Helen mindig is hóbortos volt. És

azt hiszem, nem valami bölcs dolog a kelleténél hamarabb
megbontani egy családot.

– Hát nem a család a legszebb dolgok egyike, Judy? –
kiáltott fel Pat. – És nézd csak Kandúr uraságot! Hát nem
aranyos, ahogy ül?

– Hohó, milyen más nótát fújunk, mint reggel! Ma este
minden a kedvedre van, még az is, ahogy az a szeginy macska
a lábát tartja – kuncogott Judy, akit mérhetetlen örömmel
töltött el, hogy a drága kincsét megint boldognak látja.
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Pat kiszaladt az alkonyatba, hogy megossza a jó hírt az
Ezüst Erdővel és a csupasz juharfával. Szerető szemmel nézte
a még mindig enyhe téli estében fákból szőtt köpenyét magán
összehúzó ódon, havas tetejű házat. Ezüst Erdő még télen is
szép volt. Széppé tette az, amit óvott, s amiben reménykedett.

Aztán Pat visszaszaladt, és felsietett a padlásra, hogy
gyertyát gyújtson Csilingnek. Az elmúlt rettenetes hét alatt
Csiling volt az egyetlen vigasza. Úgy tűnt, még Sidet sem
gyötri az aggodalom, hogy Winnie hazajön-e vagy sem. Persze
azt remélte, hogy igen, de nem emésztette rajta magát. Csiling
viszont egyfolytában azt hajtogatta Patnek, hogy Winnie
hazatér. Ki ne jönne vissza Ezüst Erdőbe, gondolta, ha
megteheti? Most eljött, hogy osztozzon Pat örömében.
Kettesben caplattak vissza a hóban a Jordán mentén
Boldogságba. Boldogságot is hó borította, de a Kísértetjárta
Forrás még mindig frissen csobogott, és ágakon lógó
drágakövek ékesítették. Milyen gyönyörű volt az ezüstös
világ… milyen gyönyörűek voltak a fehér hódombok!

Már csaknem nyolc óra volt, mire hazakerültek, és Judy
megrótta Patet.

– Legközelebb nem engedem, hogy Csilinggel csatangolj,
ha nem jössz idejében haza, és nem bújsz idejében ágyba!

– Mi a megfelelő lefekvési idő, Judy? – kacagott Pat. Ma
este minden szó kacagás volt számára. És istenem, milyen
finom íze volt a vacsorának!

– Olyan kérdést tetté' fel, amire még nem született válasz –
kuncogott Judy.

A vasárnap újabb márciusi szelet és havat hozott. Nem
tombolhat a vihar aznap, amikor Winnie hazajön! Még az is
lehet, hogy Brian bácsi haza sem hozza, ha vihar van. De késő
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délután a viharfelhők mögül előbújt a nap, és
szemkápráztatóan csillogó, tiszta időt varázsolt. Ezüst Erdő
szobáit a feltisztuló nyugati égbolt felől áradó aranyló fény
töltötte meg. A csupasz fák finom árnyékai díszbe öltöztették a
kerteket, udvarokat és gyümölcsösöket.

És aztán a vad téli napnyugtából végre előbukkantak.
Winnie nagyon örült, hogy Helen néni úgy döntött, mégsem
tartja magánál.

– Azt mondta, hogy túl sokat nevetek – mesélte Winnie Pat-
nek. – Egyébként is borsot tettem a krumpliba só helyett,
amikor szabadnapos volt a szobalánya. Természetesen
tévedésből! Ez feltette az i-re a pontot. Helen néni kijelentette,
hogy minden adottságom megvan ahhoz, hogy hanyag
háziasszony legyek.

– Ezüst Erdő örül a nevetésednek – suttogta Pat, és hevesen
megölelte.

Éjjel visszatért a vihar. Pat felébredt rá, és hallgatta, aztán
eszébe jutott, hogy minden rendben van, és boldogan süppedt
vissza az álomba. Mit számít, meddig tombol a vihar? A
szívének kedves emberek itt vannak egy kedves fedél alatt.
Apa, anya, a kis Cuki, Joe és Sidney, Judy a sasfészkében, a
lábánál összegömbölyödött fekete Kandúr urasággal, a
konyhai tűzhely mögött Csütörtök és Rosszcsont. És Winnie is
itthon van, és itt is marad!
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XV. Véletlen barátság
1.

– Érzem a tavasz illatát! – lelkendezett Pat, miközben a
levegőt szimatolta. Aznap történt, amikor felfedezte a Suttogó
Ösvény szélén a réti kömény első apró, tollas, zöld hajtásait.
Ugyanaznap este a békák dalra fakadtak a Tó Mezején.
Csilinggel akkor hallották őket, amikor Boldogságból a
„homályban” hazafelé tartottak.

– Szeretem a békákat – jelentette ki Pat.
Csiling nem volt biztos abban, hogy ő is. A daluk szomorú,

ezüstös és távoli volt, és mindig az anyját juttatta az eszébe.
Pat arra gondolt, amikor élete mind a kilenc évére

visszatekintett, hogy még soha nem volt ilyen szép a tavasz.
Az Ezüst Erdő körül elterülő hosszú, hullámzó földek még
sosem voltak ilyen zöldek, a kút melletti juharfáról felcsendülő
vidám trillák még sosem voltak ilyen édesek és még sosem
voltak ilyen csodálatos esték, amelyeket az orgona illata
lengett be, és még semmi sem volt olyan gyönyörű, mint a
vadcseresznyefa Boldogságban vagy a kis vadszilva, amely a
Titkos Mezőn áthajolt a kerítésen. Az egyik vasárnap délután
Siddel visszamentek, hogy meglátogassák a mezőjüket, és
megnézzék, hogy vészelte át a telet. Ott mindig hamarabb
köszöntött be a tavasz, mint másutt. A lucfenyőik légiesen
üdvözölték őket, és a vadszilva újabb közös titkot jelentett.
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Tavasszal minden olyan tiszta, gondolta Pat. Nincsenek
gyomok, se hosszúra nőtt fű, se lehullott levelek. És a házban a
frissen kitakarított szobák egészséges illata érződik, ugyanis
Judy és anya hetek óta tapétáztak, súroltak, mostak, vasaltak
és fényesítettek. Pat és Winnie iskola után, esténként segítettek
nekik. Nagyszerű volt, hogy olyan széppé tehetik Ezüst Erdőt,
amilyenné csak tudják.

– Úgy ám, a tavasz lázát érzem a csontjaimban – közölte
Judy egyik este. Másnap már ágynak is esett influenzával, ami
aztán végigment az egész családon, és egy kivétellel senkit
sem vett elő túlságosan. Pat nagyon megszenvedte – „mint
ahogy mindent, szegény drágám", gondolta Judy –, és nem
épült fel egyhamar. Egy nap váratlanul beállított Helen néni,
és kinyilatkoztatta, hogy Patnek levegőváltozásra van
szüksége. Egy szempillantás alatt el is döntötték, hogy Pat
Elmwoodba megy három hétre.

Pat nem akart elmenni. Még sosem éjszakázott Ezüst
Erdőtől távol, és három hét idegen ágyban alvás
örökkévalóságnak tűnt. De fittyet hánytak a tiltakozására, és
végül elérkezett a rettegett nap, amikor a megegyezés szerint
apa már reggel elvitte Summerside-ba. Csiling is átjött, és a két
gyerek együtt reggelizett: a homokkő lépcsőn ültek, a nap
vörösen kelt fel a Ködhegy mögött, és a gát mentén a
cseresznyefák gyöngyfényű szirmaikat szórták a kék égre…

Pat már beletörődött a sorsába, és a körülötte érezhető
izgalom rá is kezdett átragadni. Hiszen jó érzés volt fontosnak
lenni. Sid szomorú volt vagy irigykedett, Csiling pedig
minden kétséget kizáróan bánatos volt. Cuki sírt, mert a kis
aranyfürtös fejébe vette, hogy Pattel történik valami. És Judy
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arra figyelmeztette, hogy ne felejtsen el írni. Hogy is
felejthetné el?

– De te is írni fogsz nekem, Judy! – kötötte a lelkére
aggodalmasan Pat.

– Hohó, én oszt nem vagyok az írott szó embere! – rázta a
fejét kétkedve Judy. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy Judy
semmiféle levelet sem írt az elmúlt húszegynéhány évben. –
Ami a leveleket illeti, be kell érned a többiekkel, de ettől
függetlenül, azér' küldj egy pár sort időnként!
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2.

Amint Pat Elmwoodba ért, rögtön írt anyának egy
szánalmas levelet, hogy kikönyörögje, vigyék haza. Az
Elmwoodban töltött első éjszaka rettenetes volt. A nagy,
régimódi ágy a sátortetős baldachinnal, amelyről sárga háló
lógott, olyan hatalmas volt, hogy Pat elveszettnek érezte magát
benne. És otthon anya vagy Judy áll ilyenkor a konyhaajtóban,
és mindenkit behív a sötétből. – Ja…aj! – fojtotta el Pat a
fájdalmas kiáltást. De…

– Hiszen ez csak egy látogatás. Hamarosan megint otthon
leszek… pontosan huszonegy nap múlva – emlékeztette magát
felbátorodva.

A Judynak írt következő levele vidámabb hangvételű lett.
Pat rájött, hogy a vendégeskedésnek jó oldalai is vannak. Brian
bácsi háza a közelben volt, és saját otthonában Helen néni
meglepően kedves és rendes volt. Izgalmas volt, hogy
mindennap levitték a városba, és annyi lenyűgöző dolgot
láthatott a kirakatokban. Szombat esténként, amikor a
kirakatokat kivilágították, néha Norma vagy Amy is
lekísérték, és Pat úgy érezte, mintha Tündérországba csöppent
volna. Kivált a patikusé bűvölte el, akinek a kirakatában
gyönyörű, színes, kék, rubinvörös és bíborlila üvegek álltak.

„Helen néni háza nagyon előkelő", írta Pat, miután azt is
felfedezte, hogy szeret levelet írni. „Sokkal fenségesebb, mint a
Bay Shore-i ház. És Brian bácsié még annál is szebb. De nem
árultam el Normának, hogy nagyon előkelőnek tartom, mert
mindig annyit hencegett vele. Azt kérdezte: „Ugye, hogy
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tekintélyesebb, mint Ezüst Erdő?", mire azt válaszoltam: „Igen,
tekintélyesebb, de fele olyan bájos sincs.”

„Most már jobban szeretem Brian bácsit. Úgy fogott kezet
velem, mintha én is felnőtt volnék. Norma ugyanolyan
beképzelt, mint volt, de Amy kedves. Helen néninek van egy
párizsi gipszkutyája az ebédlőben a kandallópárkányon, ami
megszólalásig hasonlít Sam Binnie-re. Helen néni mesélte,
hogy Amassa Taylor almafáit múlt télen elhágták az egerek.
Jaj, Judy, remélem, a mi almafáinkat sosem hágják el az
egerek! Kérlek, mondd meg apának, hogy az újszülött vörös
borjúnak ne adjanak addig nevet, míg haza nem érek. Már
nem kell sokáig várnotok; összesen tizennégy nap van hátra.
Ne felejts el Csütörtöknek minden este tejet adni, és kérlek,
Judy, tegyél bele egy kis tejszínt is! Kibújtak már a
haranglábak és a szívvirágok? Remélem, Cuki nem nő túl
sokat, mielőtt hazaérek.”

„Új ruhát kaptam Helen nénitől. Azt mondja, hogy ez egy
praktikus ruha. Nem nagyon szeretem a praktikus ruhákat. És
itt nincs vasárnapi mazsola sem.”

„Helen néni tökéletes háziasszony. A szomszédok azt
mondják, olyan tiszta a padlója, hogy a kását onnan lehetne
felenni, de sosem sózza meg rendesen a kását, így azt
sehonnan sem eszem meg szívesen.”

„Brian bácsi azt mondja, Jim Hartley rossz véget fog érni.
Jim a szomszédban lakik, és izgalmas elnézni, s közben azon
töprengeni, milyen lesz a vége. Mit gondolsz, Judy,
felakasztják?”

„Helen néni megengedi, hogy teát igyak. Azt mondja,
butaság, ahogy manapság a gyerekeket nevelik, hogy nem
ihatnak teát.”
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„Az öreg George Gardiner kuzin azt mondta, nem nagyon
hasonlítok anyára. És azt is, hogy anya a maga idejében egy
szépség volt. Olyan érzésem támadt, mintha csalódott volna
bennem. Normát és Amyt is dicsérte, hogy milyen szépek.
Nem érdekel, mennyit dicséri őket, de azt nem bírom, ha a
házukat dicséri. Szerintem a kiöblösödő ablak ocsmány.”

„Jaj, Judy, remélem, Ezüst Erdőben minden változatlan
marad, míg haza nem érek!”

Hihetetlen izgalmas volt otthonról levelet kapni, ezzel a
címzéssel: „Miss Patricia Gardinernek, Elmwood, Summerside.”
Csiling írta a legszebb leveleket, mert olyasmiket mesélt el,
amiknek említése másnak eszébe sem jutott: hogy Ezüst
Erdőben lakók életét mennyire megkeserítik a mókusok, akik
bevették magukat a padlásra, és Judy már magán kívül van,
hogy Boldogságban kivirágzott a kétlevelű árnyékvirág, és
melyik almafán van a legtöbb virág, és hogy Joe levágta
Kandúr uraság bajszát, de Judy azt mondta, szépen visszanő
majd, és a csűrben lakó macskának kiscicái születtek. És ami a
legcsodálatosabb volt, hogy a Hosszú Magányos Házat meg a
hozzá tartozó farmot eladták egy különös embernek, aki oda is
költözik, és ott fog lakni. Pat ettől igencsak fellelkesült, de
elkeserítette, hogy ennyi minden történik, és ő nincs ott, hogy
lássa.

– Már csak tíz nap – mondta, és a naptárra nézett. – Már
csak tíz nap, és otthon vagyok.

Judy nem írt, de mindenki más levelében üzengetett neki.
„Mondjátok meg neki, milyen magányos nélküle a ház” volt
az, amit Pat legjobban szeretett, és amit a legkevésbé, így
hangzott: „az a csupa csont udvarlód úgy fest, mint aki nem
tanájja a helyit.”
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Jessie néni teadélutánját, amit a néni egy látogatóba
érkezett barátnő tiszteletére rendezett, Pat nagyon fárasztónak
találta. Normát és Amyt annyira lefoglalták a dolgaik, hogy
nem törődtek vele, a feje megfájdult a tömegtől, a sok fénytől
és csacsogástól; „úgy hangzik, mint amikor Tom bácsi libái
egyszerre kezdenek el gágogni", gondolta szívtelenül Pat.
Észrevétlenül felosont az emeletre, hogy keressen egy csendes
helyet, ahol üldögélhet, és Ezüst Erdőről álmodozhat, és talált
is egyet a folyosó végén, Brian bácsi barátságos kis zugában.
De amikor félrehúzta a függönyt, hogy feltelepedjen az
ablakülésre, már ült ott valaki. Egy vele egykorú kislány
kucorgott a sarokban, aki Pat érkezése előtt sírhatott, de most
félig könyörgő, félig dacos tekintettel nézett fel Patre; a szeme
gyönyörű volt, nagy, álmodozó tekintetű, hatalmas fekete
szempillákkal árnyékolt szürke szempár, a legszebb, amit Pat
valaha látott. És a szépségen kívül volt még valami a
szemében – Pat meg nem mondta volna, mi –, amitől az a
különös érzése támadt, mintha régről ismerte volna ezt a
kislányt. Talán az idegen is hasonlóképpen érezhetett, amikor
Pat szemébe nézett, vagy talán Pat mosolya tette, amit kezdtek
már a családi hagyományban a „kis Pat Gardiner mosolyának”
nevezni, jóllehet Patnek erről fogalma sem volt. Mindenesetre
a kislány hátravetette sűrű, barna haját, maga alá húzta a lábát,
és kicsi, virágsziromhoz hasonló arcán szíves mosollyal a pad
másik végébe mutatott. Még egy szót sem váltottak, de máris
jó barátok voltak.

Pat bepattant, és elfészkelt a padon. A súlyos, kék
bársonyfüggöny lehullott mögötte, és elzárta őket a világtól.
Odakint a fenyőfa ágai rekesztették ki a külvilágot. Teljesen
egyedül voltak. Egymásra néztek, és újra elmosolyodtak.
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– Patricia Gardiner vagyok Ezüst Erdőből – mutatkozott be
Pat.

– Én meg Elizabeth Wilcox, de csak Betsnek hívnak –
válaszolta a kislány.

– Ó, de hiszen így hívják azt a férfit, aki megvette a Hosszú
Magányos Ház farmját North Glenben! – kiáltott fel Pat.

Bets bólintott.
– Igen, ő az édesapám. Ezért is sírtam. Nem akarok lemenni

oda… távol mindenkitől.
– Tőlem nincs távol – biztatta lelkesen Pat.
Bets megnyugvást talált a szavaiban.
– Komolyan?
– Kőhajításnyira van, ahogy Judy mondaná. Az Ezüst Erdő

feletti egyik dombon. És tüneményes régi ház! Úgy szeretem!
Világéletemben arra vágytam, hogy fényt lássak az ablakaiban.
Úgy örülök, hogy odajössz, Bets!

Bets kipislogta az utolsó könnyeket is a szeméből, és arra
gondolt, hogy ő is örül. Együtt üldögéltek és beszélgettek, míg
a felnőttek fel nem lármázták a házat, hogy hova lettek, és
Betset el nem cipelte a nénikéje, akivel az uzsonnára érkezett.
De addigra Pat és ő már mindent tudtak, amit egymás
múltjáról érdemes volt tudni.
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3.

„Jaj, Judy", írta aznap este Pat, „megtaláltam a
legkedvesebb barátnőt, aki csak létezik! Bets Wilcoxnak hívják,
és a Hosszú Magányos Házba költözik. Hamarosan megint
fény lesz a ház ablakaiban. A teljes neve Elizabeth Gertrude, és
nagyon csinos, sokkal szebb, mint Norma, és ígéretet tettünk
egymásnak, hogy örökké, míg a halál el nem választ, hűek
leszünk egymáshoz. Gondolj csak bele, Judy, hogy tegnap
ilyenkor még azt sem tudtam, hogy a világon van. Helen néni
azt mesélte, hogy Betsnek nagyon törékeny az egészsége, az
apja ezért adta el a farmját, ami alacsonyan feküdt és mocsaras
volt, és hogy az apja úgy gondolja, a Hosszú Ház farm jobb
fekvésű.”

„Sosem hittem, hogy a családomon kívül bárkit is úgy
szerethetek, mint Betset. Norma talált ránk az ablakülésen, és
ha nem csalódom, féltékeny volt, mert csak elfintorodott, és
így szólt: »Felteszem, madarat tolláról«, s amikor igennel
feleltem, odafordult Betshez: »Nem szabad leütnöd Hilary
Gordon kezéről. Pat az ő barátnője«, mire én – nagyon
méltóságteljesen – ezt válaszoltam: »Nem vagyok a barátnője.
Csak nagyon jó barátok vagyunk«. Betsnek mindent
elmeséltem Csilingről, és ő azt mondta, hogy meg kellene
próbálnunk boldogabbá tenni az életét, és azt gondolja,
butaság egy fiút úgy emlegetni, mint az udvarlómat, amikor
csak jó barát, és egyébként is még vagy hét évig nem szabad
udvarlókra gondolnunk. Erre azt mondtam, én sosem fogok
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rájuk gondolni, Bets pedig azt felelte, hogy lehet, hogy amikor
felnövünk, jó lesz, ha lesz udvarlónk.”

„De Judy, még a legfurcsábbat nem is mondtam. Betsszel
egyazon napon születtünk! Ettől olyanok vagyunk, mint az
ikrek, nem? És mindketten szenvedélyesen szeretjük a
költészetet! Bets azt mesélte, hogy Mr. George Palmer, aki a
velük szomszédos farmon lakik, rájött, hogy a fia verseket ír,
és ostorral megverte. Bets kölcsönad majd egy könyvet,
aminek az a címe: Bertha grófnő mézes főzete.9 Azt mondja, van
benne egy kedves kísértet.”

„És Judy, holnapután már otthon leszek! Túl szép, hogy
igaz legyen.”

9 Id. Alexandre Dumas tündérmeséje – a ford.
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4.

– A látogatásban az a legjobb, hogy utána haza lehet jönni
– sommázta Pat.

Brian bácsi egy este autóval átvitte Patet Ezüst Erdőbe. Az
irodában töltött fárasztó nap után Brian bácsi ezt kellemes
félórás autókázásnak tekintette, de Pat számára a
száműzetésből való hazatérés lélegzetelállító kalandja volt.
Sötét volt, és csak a North Glen-i tanyák fényeit látta, de
ismerte mindegyiket. Mr. French fényeit, Floydékét, Jimmy
Cardét és jobbra kicsit távolabb Silverbridge-ét, Robinsonékét,
akik hónapokig távol voltak, de most bizonyára otthon
vannak. Milyen jó a fényeiket a régi helyükön látni! A sötét
utak különösek voltak, de különösségük is a sajátjuk volt, amit
Pat jól ismert. Aztán már az otthon bekötőútja következett.
Csak nem Joe füttyét hallotta? A barátságos öreg fák integettek
Patnek, és ott állt előtte a ház, amelynek minden ablakában
meleg fény égett, hogy így üdvözölje, és Kandúr uraság a
kapuoszlopon ült, és az egész család kiszaladt, hogy megölelje,
kivéve apát, akinek be kellett mennie egy politikai gyűlésre
Silverbridge-be. És Cuki, aki kétéves volt, és titkon mindenki
azon aggodalmaskodott, hogy még egy szót sem szólt, most
tisztán és jól érthetően azt kukorékolta: – Pat!

Csiling és McGinty is eljöttek, és csodálatos volt a
konyhában elköltött vacsora, a ropogós, aranybarnára sütött
kifli és a sült pisztráng, amit Csiling külön neki fogott a
Jordánban. Judy új darócruhában volt, és fülig ért a szája.
Semmi sem változott. Pat titkon attól félt, hogy máshova toltak
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egy-két bútort, hogy a képen a kiscicák felnőttek, vagy William
király a fehér lován átkelt a Boyne-on. Gyönyörűség volt látni,
ahogy a hold felkel a saját földjei felett! Boldogan hallgatta,
ahogy a North Glen-i kutyák ugatása egyik farmról a másikra
terjed.

– Judy! Joe tényleg levágta Kandúr uraság bajuszát?
– De mennyire, a gazfickó! És még sosem láttál ilyen mókás

állatot, de már kezd szépen visszanőni.
– Újból meg kell ismerkednem mindennel – jelentette ki Pat

örömtől repesve. – Apa nem ér haza, mielőtt le kell feküdnöm,
Judy?

– Nem valószínű – felelte Judy, akinek megvolt a jó oka
arra, miért aludja ki magát Pat, mielőtt viszontlátja Hosszú
Alecet.

A saját drága szobája, milyen csendes, kellemes, boldog kis
szoba! A saját drága ágya várt rá. Aztán milyen remek érzés
volt reggel felkelni, és nappali fénynél megnézni mindent! A
kertben hihetetlenül sokat nőttek a növények, de megismerték
Patet. De még mennyire! Pat körbeszaladt, megcsókolta a
fákat, még a mérges kis lucfenyőt is a kapuban, amelyet sosem
kedvelt, mert olyan morgós volt. És csókot dobott a kút
vizében visszatükröződő Patnek is. Hihetetlenül édes volt az
élet!

És akkor megpillantotta apát, aki épp kilépett a csűrből!
Egy idő múlva sikerült ugyan megvigasztalni, de Judy

sokáig azt hitte, hogy ezúttal Pat kifogott rajtuk. Hosszú
Alecnek meg kellett ígérnie, hogy rögtön az után, hogy Pat
abbahagyta a sírást, ismét megnöveszti a bajuszát.

– Nem megmondtam, hogy nagy megrázkódtatás lesz
neki? – hányta Judy Hosszú Alec szemére. – Te is tudod,
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mennyire a szívére vesz minden változást, és legalább
megvárhattad vóna, hogy kiélvezze a hazatérését, mielőtt
leborotválod a bajuszodat.

Pat lesújtott hangulatban ment végig a Suttogó Ösvényen,
hogy meglátogassa a Swallowfielden lakókat, és átadja magát
a nagybácsik és a nagynénik kényeztetésének, akik
rettenetesen hiányolták már. Mégis csak nagyszerű volt
hazajönni! És hála az égnek, Kandúr uraság nem borotválta le
a bajuszát!
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XVI.Bors megmentése
1.

Szó ami szó, Hosszú Alec soha többé nem növesztette meg
a bajuszát. Amikor ünnepélyesen kikérte lánya véleményét,
Pat, aki közben megszokta, hogy bajusz nélkül látja az apját,
arra az elhatározásra jutott, hogy jobban szereti így, ahogy
van. És őszintén bevallotta Judynak, hogy kellemesebb
bajusztalan puszit kapni, és bajusztalan arcra puszit adni.
Aznap is a könnyei potyogtak, amikor Winnie – híres
aranyszőke fürtjei helyett – rövid hajjal, ráadásul
bubifrizurával állított haza. Mégis, amikor Winnie már egy
hete járt-kelt bubifrizurával, Patnek úgy tűnt, mintha mindig
is így viselte volna a haját.

Judy azonban nem szokta meg ilyen könnyen.
– Hogy fiút csinájjanak belőle! – húzta az orrát, amikor a

levágott tincseket gyöngéden eltette a kelengyés ládájába. –
Nem az én dogom tunni, mire jutnak manapság a lyányok.
Igyekeznek úgy kinézni, mint a férfiak, de nem járnak nagy
sikerrel. Oszt mire betöltik az ötvenet, olyan kopaszok lesznek,
mint egy tekegolyó. Akkor aztán nem sokat kell törődniük a
frizurájukkal.

A rövid hajnál is jobban aggasztotta Patet az, amit Winnie
egy nap a vasárnapi iskolában vett a fejébe: azt mondta, ha
felnő, misszionárius akar lenni, és Indiába akar menni. Pat
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Judy filozofikus eszmefuttatása ellenére is heteken át rágódott
rajta.

– Hohó, Patsy drágám, hun van az még, te meg máris
emészted magad miatta! Még legalább tíz évig nem mehet, és
addig még temérdek víz folyik le a Jordánon. Ülj csak le
szépen, oszt egyél a püspökkenyeremből, és ne törőggy
Winnie romantikus vallási képzelgéseivel!

– Feltehetően gonoszság tőlem, hogy nem akarom, hogy
misszionárius legyen – sóhajtott fel Pat. – De India olyan
messze van! Mit gondolsz, Judy, rossz vagyok, ha azért
imádkozom, hogy Winnie gondolja meg magát, mielőtt felnő?

– Hohó, én biz' nem ártanám bele magam a dogok
menetibe az efféle imádkozással – válaszolta nagy bölcsen
Judy. – Sosem tudhatod, Patsy drágám, mire vezet az ilyesmi.
A magam idejiben sok fura történetet hallottam. Bízzál csak a
véletlenbe', hogy Winnie magától is jobb belátásra tér. A
lányoknál igencsak bízni lehet ebben.

Pat megette a püspökkenyeret, amit Judy egy olyan recept
alapján készített, amit még Ausztráliából hozott, és amit nem
osztott meg senkivel sem. Azt azonban megígérte, hogy a
végrendeletében Patre hagyja.

De Patnek még mindig nyomta valami a lelkét.
– Mr. James Robinson kivágta a marhalegelője kerítése

mentén a lucfenyő fasort. Sosem bocsátom meg neki!
– Hallgassák csak, miket nem mond! És nem vót meg rá

minden joga, hogy azt tegye a sajátjával, amit akar? Bár egy
Robinsont nehéz lenne rajtakapni, hogy fát ültet. Nem a'!
Könnyebb neki kivágni és elpusztítani.

– Sokkal inkább az én fáim voltak, mint az övéi – kötötte az
ebet a karóhoz Pat. – Nem szerette őket, én viszont igen!



188

Reggelente, amikor felébredtem, elnéztem, ahogy mögöttük
vörösen felkel a nap. Olyan gyönyörű fák voltak, tisztán és
sötéten rajzolódtak ki az égre. És nem emlékszel, Judy,
milyenek voltak múlt télen az ezüstös olvadásban? Mint
egymás lábnyomába lépő furcsa öregasszonyok, akiket
meglepett a zápor, és nincs náluk esernyő?

Nagy nap volt Pat életében, amikor Wilcoxék beköltöztek a
Hosszú Ház farmra, és aznap este Pat emlékezete óta első
ízben gyulladt fény a ház ablakaiban. Pat boldog izgalommal
és barátsággal segített Betsnek beilleszkedni. Mr. és Mrs.
Wilcox csendes emberek voltak, akik imádták Betset, és
hagyták, hogy mindenben a maga feje után menjen. Más
gyereket ezzel elkényeztettek volna, de Bets születésétől fogva
olyan kedves és tiszta lelkű lány volt, hogy lehetetlen volt
elrontani. Megengedték, hogy ő válassza ki a szobájába a
tapétát, és Pat is elkísérte Silverbridge-be. Mindkettejüknek
ugyanaz tetszett, egy halványzöld tapéta, amelyen
rózsacsokrok voltak. Pat már látta is maga előtt a Betsnek
kijelölt hosszú szoba falán, a fenyők árnyékától félhomályba
borítva.

– Hogy örülhet az a ház – lelkendezett –, hogy ismét
emberek élnek benne! Számomra mindig a Hosszú Ház
marad, de már nem lesz többé magányos.

Judy titkon nagyon örült, hogy Patnek végre van egy vele
egykorú barátnője. Judyt mindig aggasztotta Pat körül a
barátnők hiánya. Winnie-nek vagy fél tucat szívbéli barátnője
volt, de Pat eddig senkivel sem melegedett össze, bár jól kijött
az iskolában a lányokkal.

– Bets most a legcsinosabb lány az iskolában! – újságolta
büszkén Judynak. – May Binnie a nyomába sem ér…, és hogy
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utálja ezért May! De mindenki más szereti. Én pedig
rettenetesen szeretem, Judy!

– Én nem szeretném túlságosan, Patsy drágám – óvta Judy.
– Nem esnék túlzásba.

– Mintha bárkit is lehetne túlságosan szeretni! –
gúnyolódott Pat.

De Judy csak a fejét rázta.
– Sosem fog ősz hajat fésűni az a kislyány. És az is biztos,

hogy az arcán nem e világi rózsák nyílnak – motyogta
magában Bets túlzottan pirosló orcájára és a szemében
időnként felgyulladó fényre gondolva, ami arra emlékeztette,
mintha a kislány tudná a boldogság titkos forrásának a helyét,
amit rajta kívül senki más nem ismer. Lehet, hogy Bets
vonzerejét ez a tekintet jelentette? De mindenki érezte, lett
légyen idős vagy fiatal.

– Némelyik lány féltékeny az iskolában, mert Bets az én
barátnőm – mesélte Pat Judynak. – Hányszor, de hányszor
próbálták elédesgetni tőlem! De Bets és én mindig együtt
vagyunk. Majdnem, mint az ikrek, Judy. És nap mint nap
rájövök vele kapcsolatban valami újra. Néha Gertrude-nak és
Margaretnek szólítjuk egymást. Sajnáljuk a második
keresztnevünket, mert azokat sosem használjuk. És szerintünk
a keresztneveink bánkódnak emiatt. De ez csak egy a titkaink
közül. Szeretem a szép titkokat! A múlt héten May Binnie
elmesélt egy titkot, de az szörnyű volt. Jaj, Judy, hát nem
örülsz te is, hogy Wilcoxék a Hosszú Házba költöztek?

– Dehogynem. Nem mindennapi öröm, ha az embernek jó
szomszédjai vannak. És George Wilcox csendes, jóravaló
ember. De az apja, az öreg Geordie a maga idejében szörnyű
zsarnok volt. Ha rájött a szokásos dührohama, láttam, ahogy
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felkapja a tűzhelyről a pudingot, és kivágja az ajtón. És makacs
ember is vót. Amikó' a templomban elhatározták, ki vezesse az
imádkozást, mit gondúsz, a fáintos Geordie hajlandó volt rá?
Semmiképpen sem! Felállt, de olyan egyenes derékkal, mint
aki karót nyelt, megállt szétterpesztett lábbal, háttal a
tiszteletes úrnak, és dühösen rámeredt a gyülekezetre.
Szegény ember, azóta mán a mennyben van, és remélem,
haggya, hogy az angyalok kedvükre tegyenek vele, amit
akarnak.

– Milyen furcsa dolgokra emlékszel emberekkel
kapcsolatban, Judy! – kuncogott Pat.

– Még hogy emlékszem-e? De mennyire! A
legmulatságosabb az vót, amikó' Geordie kuzinjának, Matt
Wilcoxnak például nem vót ki a négy kereke. Azt hitte, egy
ördög üldözi.

– Egy ördög? – Pat kellemesen megborzongott.
– A biz'a. És a családja addig nem is törődött a dologgal,

míg Matt Wilcox meg nem kedvelte a lény beszédit. Aszonta,
igazán érdekesen beszél. Akkó' oszt bevitték a
bolondokházába, de Mattet az sem izgatta, mer' az ördöge vele
ment. Éveken át élt ott boldogan és elégedetten, és nem vót
baja, amíg hagyták csendben üldögélni, és az ördögöt
hallgatni. Oszt egy nap rátaláltak: úgy zokogott, mintha a
szíve akarna megszakadni. „Az ördögöm visszament a saját
helyire", mondta, „oszt mostantól fogalmam sincs, mivel fogok
szórakozni”. Gyógyultan vitték haza, de mindig azt vallotta,
hogy élete hátralevő résziben semmi érdekeset nem tuttak neki
az emberek mondani. Aszonta, hiányzott neki az utóíze annak
a helynek… a nevit ki nem mondom előtted, Patsy drágám.
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– Felteszem, a pokolra célzol – jelentette ki hűvösen Pat, és
Judy elszörnyedt. – Ami azt illeti, elég gyakran hallom
emlegetni. Tom bácsi bérese folyton odaküldözget mindent.
Tom bácsi szerint nem tehet róla.

– Hohó, a'biz meglehet. Az öreg Andy Taylor unokája, és
az öreg Andy nagyon értett a káromkodáshó'. Ő vót az
egyetlen South Glenben, aki valaha is káromkodott. A többiek,
amikó' meghallották, mire képes Andy, elfordútak tőle.
Mindig káromkodott meg nevetett a vén csirkefogó. „Amíg
nevetni tudok", monta, „addig jól elvagyok Isten nélkül”.
„Amikó' majd nem tudok nevetni, Hozzá fordulok.” Még
akkó' is nevetett, amikó' a fia meghótt, és aszonta: „Szegény
fiú, sok bajt spórót meg.” Amikó' meghótt a felesíge, így szót:
„Egy tévedés kijavítva.” De amikó' az öreg Szappanos John,
akivel világéletiben veszekedett, és akit utált, kiesett a
homokfutójábó', és kitörte a nyakát, Andy így szót: „Ez mán
túl mulaccságos, hogy nevessek rajta. Kénytelen leszek
templomba menni, és megtérni.” Oszt attó' a naptó' fogva
egyetlen vasárnapot sem mulasztott el a halála napjáig.
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2.

Patnek nem volt még olyan boldog nyara, mint abban az
évben. Nagyszerű volt, hogy volt kivel iskolába mennie, és
onnan hazajönnie. Sid egyre többet játszott a vele egykorú
fiúkkal, bár Pattel még így is csodálatos órákat töltöttek a
mezőkön kóborolva, a csűrben tojásokat keresve, vagy a
„homályban” a pulykákat terelgetve.

Bets néha lejött Ezüst Erdőbe, ahol Pattel volt egy
játékházuk a nyírfaligetben. Judy olykor azt is megengedte,
hogy ott vacsorázzanak. Olyan romantikus és kalandos volt a
szabadban enni; desszertnek salátalevélről rubinvörös piros
ribiszkét ettek. Vagy a konyhaajtóban ültek, kint a
holdfényben, és hallgatták Judy kísértetekről, tündérekről,
felmenőkről és „szürke emberekről” szóló történeteit, akik az
este és a reggel szürkületében az almáskertekben kísértettek.
Nem csoda, hogy utána Patnek haza kellett kísérnie Betset a
Hosszú Házba. Pat már annyira megedződött Judy meséin,
hogy csak kellemesen megborzongott tőlük. Bets is, de ha az
anyja és az apja ismerték volna Judy repertoárjának
kimeríthetetlenségét, nem egyeztek volna bele olyan derűs
lélekkel, hogy Bets Ezüst Erdőbe látogasson.

Segítettek Judynak – ezúttal utoljára – sajtot készíteni.
Elhangzott a parancs, hogy mostantól az összes tejet a gyárba
kell küldeni, és onnan kell venni a sajtot is.

– Jaj, Judy, bárcsak ne kellene semminek megváltoznia!
– Márpedig változik, drágaságom. Ez az élet rendje. És

apádnak minden centre szüksége van, amit a tejér' kap. De
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Ezüst Erdőben nem lesz többé igazi finom sajt. Még hogy gyári
sajt! – horkant fel lázadozva Judy.

Néha Pat is felment a Hosszú Házba. Az odavezető ösvény
nagyon izgalmas volt: a magashegyi földeken át vezetett; itt
mindig boldogság töltötte el, mintha tündérek jelölték volna ki
az útját. Valahányszor Pat végigment rajta, mindig talált
valami új szeretnivalót: egy napsütötte páfrányos zugot, egy
mohlepte fatörzset vagy egy magoncot. Végigment a Suttogó
Ösvényen, átvágott Tom bácsi kertjének végénél, és máris
rátérhetett a kitaposott kis útra. E tündérország előőrse egy
nagy lucliget volt, ahol Pat el szokott időzni, hogy rágnivaló
„mézgát” szedjen. Aztán következett egy vékonyka csermely,
amely a Jordánba folyt. A fából ácsolt híd fölé egy ezüstös
nyírfahölgy hajolt. Azon túl egy haránt fekvő kaszáló csábított
a fű között növő százszorszépekkel, a tetején pedig egy öreg
fenyő magasodott, amely mintha örökösen várt volna
valamire. A fennsíkon levő gát mellett futott tovább az ösvény,
ahol a résekben növő hosszú szárú eperből csokrokat lehetett
szedni, és messzire, a tengerig el lehetett látni a síkságok és a
ligetek fölött. Bets néha idáig jött elé, vagy az egyik ablakból
leste, hogy Pat kibukkanjon a hegytetőn magasodó lucfenyők
közül. Azután Ezüst Erdő és a világ, amit Pat olyan jól ismert,
eltűnt szem elől, és a Hosszú Ház farmjának bokrokkal
telehintett mezői és a silverbridge-i folyó szikrázó
kanyarulatai terültek el előtte. Egyszerűen csodálatos dolog
volt élni!

Annak a nyárnak a tragédiája Csütörtök halála volt.
Szegény Csütörtök már pár napja nem mutatkozott, ám egy
reggelen mereven és kihűlve hevert a kút emelvényén;
hazavonszolta magát, hogy otthon haljon meg.
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– Borzalmas, Judy, hogy a macskák nem élhetnek olyan
sokáig, mint mi! – kesergett sóhajtozva Pat. – Épphogy csak
megszeretjük őket, és máris meghalnak. Mit gondolsz, Judy,
nagyon fájt Csütörtöknek a halál?

Pat igencsak a szívére vette a macska elvesztését, pedig
Csütörtök azon a nyáron sokat volt távol, néha hetekig
egyvégtében, és Pat szívéhez lassan utat talált két imádnivaló
kiscica, Só és Bors; az egyik kékesszürke volt, a másik
árvácskaképű, szürke és fehér, és ők vigasztalták meg Patet.
Megható temetést rendeztek Csütörtöknek, amelyen Sid és
Csiling voltak a koporsóvivők, Só és Bors a kelletlen
gyászolók, óriási fekete masnival a nyakukban. Pat és Bets
vadvirágkoszorút fontak a halott kismacska sírjára. Pat
szerette volna a temetőben, Vad Dick és Síró Willy között
nyugalomra helyezni, mert Csütörtököt ennyire családtagnak
érezte. De Judy elszörnyedt az ötlet hallatán, ezért Csütörtököt
a kis völgyben temették el a lucfenyők között, ahol a többi
ezüst erdei cica aludta örök álmát. Az okos Bets sírfeliratot is
költött neki, és Csiling beleégette a verset egy deszkába.
Csütörtök temetését ettől fogva mindig emlegették Ezüst Erdő
krónikáiban, mert a temetés után Cuki véletlenül beleült egy
bogáncsba, és csak Pat tudta megvigasztalni. Cuki mindig
Pattől várt vigaszt, ha valami keserűség érte.

– Felteszem, virágot azért csak vihetek Csütörtök sírjára –
jelentette ki dacosan Pat.

Nehezen bocsátotta meg Judynak, hogy megtagadta a
cicától a temetőt.
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3.

Szörnyűséges pillanatokat éltek át, amikor egy esős nap
simogató, aranyló végén Bors beesett a kútba. Bors értett
ahhoz, hogy bajba kerüljön. Előző vasárnap este, amikor a
család együtt imádkozott a Kis Szalonban, Bors felsétált Judy
hátán a vállára, ahol táncra perdült. Sid felkacagott, s ezzel
szégyent hozott magára, apa pedig nagyon dühös lett.

Borsnak egy este nyoma veszett. Pat kitette a tejet a cicának
egy tányérba a kút lábához, és amikor hívogatni kezdte,
siralmas vésznyávogás hallatszott valahonnan. De honnan? Pat
és Bets tűvé tették érte a környéket, benéztek mindenhova,
ahová csak egy macska elbújhat, de Borsot elnyelte a föld.
Csak a szívfacsaró nyávogás hallatszott, ami hol mintha az
égből, hol mintha az Ezüst Erdőből, hol mintha a temetőből
jött volna.

– Elvarázsolták azt a jószágot – csóválta a fejét Judy. – Nem
lehet messze, de kutya legyek, ha tudom, hun van.

Végül Bets fejtette meg a rejtélyt.
– A kútban van! – kiáltotta.
Pat kétségbeesett sikollyal szaladt a kúthoz. A homályos

mélyben semmit sem lehetett látni, de kétség sem fért hozzá,
hogy Bors valahol odalent van. Amikor benéztek, a nyávogás
felerősödött.

– A víz sima, mint a tenger – morfondírozott Judy. – Hova
került szegény állat? Hohó, látom mán! Nézzétek csak, ott
világít a szeme! Biztos beesett a vízbe, de a bátor cicus
kimászott a kövek és a víz közötti kis sziklapadkára.
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Hallgassátok csak! Mindgyár megszakad a nagy nyávogástó'.
És még nyávoghat is, ki tuggya, meddig, mer' kutya legyek, ha
tudom, hogy húzzuk ki onnét. Apád és a fiúk Bay Shore-ba
mentek, és éjfélig nem érnek haza. Ez aztán a kalamajka!

– De hát nem hagyhatjuk itt egész éjjel! – jajdult fel
elkínzottan Pat. Felrohant a padlásra, hogy jelet adjon. Bárcsak
Csiling meglátná! Csiling esténként többnyire luc csemetéket
ásott ki egy nagy réten, amelyet Mr. Gordon meg akart
tisztíttatni, de most észrevette Pat fényjelzését, miközben
hazafelé baktatott, és McGintyvel együtt perceken belül Ezüst
Erdő udvarán termett. Amikor kiderítette, mi a baj, McGinty
leült, és Bors jajveszékeléséhez csatlakozva vonítani kezdett.
Bánatos duett volt.

– Jaj, Csiling, nem tudnád legalább te megmenteni Bors
életét? – esdekelt Pat.

Csiling, ami igaz, az igaz, kirojtosodott nadrágjában, sötét
szemüvegében és „rágott” frizurájával komikus kóbor lovag
volt, de azonnal a szépséges hölgy segítségére sietett. Judy
segítségével kivonszolták a csűrből a létrát, és Isten tudja,
hogyan, de sikerült beereszteniük a kútba. Csiling lekúszott,
miközben Pat és Bets megakadályozták, hogy McGinty
öngyilkos legyen, azaz utánavesse magát. Szorongással teli,
nehéz percek következtek. Végül felbukkant Csiling, aki egy
reményvesztett, csöpögő kismacskát szorított magához, aki
háláját rögvest megmentője tudomására is hozta azzal, hogy
vadul a csuklójába harapott.

– Hohó! – nyögött fel Judy. – Úgy érzem, mintha
vadbivalyok jártak vóna csűrdöngölőt rajtam. Borzalmas
napunk vót: Cuki kisujja beszorult a mángorlóba, Rosszcsont
megrágta apád egyik bakancsát, Siddy baglya meg ki tuggya,
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milyen égi vadászmezőkre távozott. És most a Jordánból kell
vizet vennünk, míg ki nem tuggyuk tisztítani a kutat – tette
hozzá elkeseredett hangon. – És ki tuggya, hány gyíkot kell
meginnunk majd a vízzel.

– Gyíkot!?
– Ahogy mondom. Az öreg Mr. Adams nagyapja is lenyelt

egyet a patakvízzel. Oszt többé már nem vót a régi. Mindig
érezte, hogy a belsejiben fickándozik, amikó' üres vót a
gyomra.

Pat borzongva gondolt bele, hogy Csilinggel gyakran itták
a Jordán vizét, igaz, odafent Boldogságban, a sziklán
lecsobogó forrásból. Rögtön úgy érezte, hogy valami baj van
az ő gyomrával is. De az is lehet, hogy azért, mert korgott.
Bezárták Borsot a magtárba, hogy megszáradjon, és bementek
friss, forró húsos pitét enni Judy konyhájába. A sok izgalom
után kellett egy kis táplálék…

De éjszaka Patnek borzalmas álma volt: lenyelt egy békát!
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4.

Pat új szórakozást talált: felment Betshez, és nála töltötte az
éjszakát. Először december elején, amikor Judy örömmel
küldte el a Hosszú Házba, amint hazaért az iskolából, mert
Hosszú Alec akkor készült levágni a disznókat, és Patet
vadlovakkal sem lehetett volna ott tartani, amikor disznóvágás
volt, bár Judy szarkasztikusan mutatott rá, hogy az állatok
sajnálata nem akadályozza meg Patet abban, hogy a
fájdalmasan megsiratott jószágokból készült kolbászt és sült
sonkát elfogyassza.

Pat a frissen hullott hóval fedett ezüstös úton sétált fel a
Hosszú Házba. Valahányszor visszafordult, hogy lenézzen az
otthonára, a világ mindig egy kicsit fehérebb volt. Bets, aki
aznap nem ment iskolába, a fenyő alatt várta. Közvetlenül
felettük a fenyőkkel körülvett Hosszú Ház olyan volt, mint a
hótengeren ringatózó kis sötét sziget.

Volt valami a hosszú, alacsony csurgójú, a tetőn
manzárdablakos épületben, amit Pat nagyon szeretett. És Bets
szobája különösen elbűvölte: oldalt két manzárdablaka volt, és
a szoba két végén is egy-egy. Nagyon előkelő, jellemezte Pat
Judynak; igazi „garnitúra” volt benne, egy hosszú, nagy tükör,
amelyben az elragadtatott lányok tetőtől talpig megnézhették
magukat. A nyugatra néző ablakot befutotta a vadszőlő; az
ablak most csupasz volt, de nyáron a vadszőlő napfoltos, zöld
függönyt terített az üvegre. A keleti ablak pedig egyenesen
egy nagy almafára nyílt. Pat és Bets a kis kályha mellett
üldögéltek, és almát ettek, amíg kis híján ki nem pukkadtak.
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Aztán lefeküdtek, és összegömbölyödve átadták magukat a
beszélgetésnek, ami emberemlékezet óta mindig kedves volt a
kisiskolás lányok szívének.

– Sokkal könnyebb a sötétben bizalmasan beszélgetni –
mesélte Pat Judynak. – Olyankor mindent el tudok mesélni
Betsnek!

– Hohó, én oszt nem árulnék el mindent senkinek! –
figyelmeztette Judy. – Nem mindent, édes kincsem.

– Nem bárkinek, csak Betsnek – értett egyet Pat. – Bets más.
– Túlságosan is – sóhajtott fel Judy, de csendben, hogy Pat

ne hallja.
Gyönyörűséges volt ott feküdni, mialatt kintről halkan

beszűrődött a fenyőágak lágy suhogása, és „titkokat” osztani
meg Betsszel, szép titkokat, és nem olyanokat, mint May
Binnie-é. Bets nemrégiben részt vett a Wilcox klán egyik
esküvőjén, és Pat minden részletre kíváncsi volt: a titokzatos,
gyöngyházfényű menyasszonyra, a nyoszolyólányok bűbájos
ruhájára, a virágokra, a lakomára.

– Mit gondolsz, mi férjhez megyünk majd? – suttogta Bets.
– Én biztos nem! – mondta elszántan Pat. – Sosem tudnám

elhagyni Ezüst Erdőt!
– De csak nem szeretnél vénkisasszony lenni? Vagy igen? –

kérdezte Bets. – Egyébként is rávehetnéd majd a férjedet, hogy
lakjon Ezüst Erdőben, nem?

Pat képzeletét megragadta az új ötlet. Nagyon csábítónak
találta. Amikor Bets társaságában volt, valahogy minden
lehetségesnek tűnt. Talán ez is Bets varázsához tartozott.

– Ugyanazon a napon születtünk – folytatta Bets –, így ha
valaha is férjhez megyünk, meg kell próbálnunk ugyanazon a
napon tartani az esküvőnket!
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– És ugyanazon a napon kell meghalnunk! Milyen
romantikus lenne, nem? – lehelte mámorosan Pat.

Pat felébredt éjjel, és elfogta a honvágy. Vajon Ezüst
Erdővel minden rendben van? Kióvakodott az ágyból, és a
legközelebbi manzárdablakhoz settenkedett. Rálehelt a fagyos
csillagokra, amíg fel nem olvasztott egy akkora foltot, hogy
kilásson. És akkor elakadt a lélegzete a boldogságtól! Elállt a
hó, és a hatalmas hold lesütött a hideg, havas hegyekre. A
hóval behintett fenyőfákat mintha holdfénnyel festett virágok
borították volna, az almafák mintha áttört ezüstből lettek
volna. A gyep óriási gyémántoktól szikrázott. Milyen
gyönyörű Ezüst Erdő, amikor holdfényes téli éjszakán lenéz rá
az ember! Vajon a drága Cukit melegen betakargatták? Olyan
gyakran lerúgja magáról a takarót! Vajon anya fejfájása
enyhült már? Ezüst Erdőn túl ott volt a csúnya, szegényes,
düledező Gordon-ház, amit soha nem szeretett senki. Csiling
már a konyha feletti padláson alszik. Egész nyáron a
szénapadláson aludt McGintyvel. Szegény Csiling, akinek
sosem ír az anyja! Hogy lehet ilyen egy anya? Patnek szinte
nem is volt kedve újra elaludni, és ennyi szépségről lemaradni.
Világéletében sajnált átaludni egy holdfényes éjszakát. Azok a
távoli hegyek olyan másnak látszottak a holdsütésben. Eszébe
jutott a vers, amit Betsszel „kívülről” megtanultak aznap az
iskolában:

Jöjj, mert hűvös az éj,
S a fénylő hold beragyog
Az ardise-i hegy tetején
Minden sziklazugot.
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Különös és mélységes gyönyörűséggel ismételgette
magában a sorokat, és a páratlan felindultság, ami erőt vett
rajta, mélyebben érintette meg, túlment elmén és testen, és
lénye egy belső szentélyébe hatolt, amelynek a gyermek nem
is volt tudatában. Patricia Gardiner számára talán ez volt a
régi képen ábrázolt pillanat, a „lélek ébredése”10. Élete során
Pat úgy tekintett vissza erre a percre, a Hosszú Ház
manzárdablakában töltött rövid, ezüstös virrasztására, mint
valami fordulópontra.

10 James Sant (1820-1916) azonos című festménye – a ford.
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XVII.Judy a sarkára áll
1.

– Anyaszült meztelenül – fejezte be Edith néni, és többet
nem mondott. Úgy érezte, akárcsak a többiek, hogy többet
nem is lehet mondani.

Anya elszörnyedt, és szégyenkezett. Brian és Tom bácsi
elszörnyedtek, és jót mulattak. Jessie néni elszörnyedt, és
megvető tekintetet vetett rá. Norma és Amy elszörnyedtek, és
önelégülten vigyorogtak. Winnie elszörnyedt, és bosszús volt.
Apa, Joe és Sid csak elszörnyedtek.

Pat a családi bíróság előtt állt, a vállán Edith néni keze, és
nem sok sikerrel igyekezett visszafojtani a könnyeit. Van is
miért sírnia, gondolta a család, de a könnyek nem a szégyen
vagy a félelem könnyei voltak, ahogy ők gondolták, hanem
valami csodálatosan szép elvesztése feletti sajnálkozásé, amit
Edith néni tönkretett, és amit már sosem lehetett helyrehozni.
Pat ezért sírt; a rémtettével még nem jött teljesen tisztába.

Pat egy héten át magányosan tengődött otthon. Bets
látogatóba utazott. Csilinget és Sidet lefoglalta a
szénakaszálás, és ami egészen felfoghatatlan volt, Judy sem
volt otthon. Ameddig Pat vissza tudott emlékezni, Judy még
sosem hagyta el Ezüst Erdőt. Judy naptárában ismeretlen
fogalom volt a vakáció.

– Úgy ám, sosem dógoznék, ha talánék más tennivalót –
mondogatta –, csak hát az a fogas kérdés, hogy mit.
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Bay Shore-ra rájárt a rúd: Danny kuzin eltörte a lábát,
Frances néni megbetegedett, ezért Bay Shore kölcsönkérte
Judyt Ezüst Erdőtől, hogy segítsen átvészelni a nehéz időket.
Patet ez mérhetetlenül megviselte. Lépten-nyomon hiányolta
Judyt. A ház még sosem volt úgy tele Judyval, mint amikor
távol volt, és még az afölött érzett öröm sem kárpótolta a
veszteségért, hogy anya ott van a konyhában, és Pat segíthet
neki a háztartási munkában. Ráadásul Kandúr uraság is eltűnt.
Azon a szent napon veszett nyoma, amikor Judyt elragadták
Bay Shore-ra, és a hátsó udvar meg a konyha elhagyatottá vált
Kandúr uraság nélkül. Mit mond majd Judy, ha hazajön, és
megtudja, hogy eltűnt a macskája? Lehet, hogy azt hiszi, Pat
elfelejtette megetetni.

Pat a kertben végzett lázas tevékenységben talált vigaszt:
elhatározta, hogy mindent elkövet, hogy Judy elégedett legyen
vele, amikor hazatér. Esténként vödörszám cipelte a kertbe a
vizet. Szeretett a kútból vizet húzni. Nagyszerű szórakozás
volt leereszteni a vödröt a kék ég ovális foltjára a kút fenekén,
ami az ő arcát keretezte. Aztán, amikor a vödör a víz
felszínéhez csapódott, kitörlődött a kép, mintha összetörtek
volna egy tükröt. És amikor felhúzta az utolsó vödörnyi vizet,
Pat ráhajolt a kútkávára, és azt figyelte, ahogy a víz ismét sima
lesz, és visszatér a Kút Patje: eleinte reszketősen, majd egyre
jobban kivehetőn, végül ismét tisztán és jól láthatóan, és a kép
csak akkor remegett meg, ha valamelyik páfrányról lehullott
egy-egy vízcsepp.

Pat szerette a kertet locsolni, a forró nap után megitatni a
szomjas növényeket. Először mindig Judy kedvenceit locsolta
meg: a konyhaablak alatt a kerti ibolyák sorát, amiket Judy
„vénuszvirágnak” hívott – milyen elragadó név! –, és egy
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csomó mályvaszínű és fehér „almavirágot” a pulykaól mellett,
a kapunál pedig a „fenyősöket”. Azután következett az összes
többi virág, és legvégül a rózsák, mert Pat szeretett elidőzni
náluk, kivált a halványarany közepű fehér rózsáknál, és a
legtávolabbi sarokban az árvácskaágyásnál, amelyben a
virágok mintha kizárólag az ő kedvéért nyíltak volna.

Ezen a bizonyos estén Pat elfoglaltság nélkül maradt. Előző
éjszaka úgy zuhogott, hogy nem kellett locsolnia a kertben, és
amikor leszállt a „homály", nem volt tennivalója, és nem volt
kivel beszélgetnie sem. De káprázatos, varázslatos és titkokkal
teli nyáreste volt, és Patet annyira elragadta a szépsége, hogy
holdkeltekor átfutott a nyírfaerdőn, a haja lobogott a szélben,
és a túloldalon kiért egy fehér százszorszépekkel telehintett kis
tisztásra, amely úgy feküdt a saspáfrány között, mint a deres
holdfény hűs tava.

Pat itt megtorpant, hogy a tekintete beihassa az elébe táruló
bájos látványt. Tizedik életéve nyarán már egyre jobban
elbűvölte a körülötte elterülő világ szépsége, és ez már lassan
a szenvedélyévé vált.

Feljött a hold a Ködhegy fölött, a hold, amiről Pat apró
gyerekként azt gondolta, hogy bizonyára egy boldogsággal
teli, gyönyörű világ van rajta. A farmon itt-ott árnyéktavak
terültek el a lekaszált mezőkön. Volt azonban egy nagy
kaszáló, ahova a fiúk még nem értek el, és a ködös fényben a
fű lágyan hullámzott rajta. Ezen is túl egy réten boldog borjak
merültek el vállig a boglárkában, és ameddig a szem ellátott,
rajtuk kívül nem volt élőlény, ha az ember biztos volt abban,
hogy az ezüst erdő szélén azok az árnyékok valóban azok, és
nem táncoló nyuszik.



205

Meleg, sötét éjszaka volt; valóban a tündérek éjszakája. Pat
egy pillanatig megint mély meggyőződéssel hitt bennük.
Különös varázslat szállta meg, és áradt szét a testében. Eszébe
jutott Judy meséje az elvarázsolt királykisasszonyról, akinek
minden este meztelenül kellett táncolnia a telihold fényénél az
erdei keskeny kis völgyben, és hirtelen elfogta a vágy, hogy ő
is így táncoljon a holdfényben. Miért is ne? Senki sem látja.
Csodálatos, egyszerűen csodálatos lenne!

Pat levetkőzött. Nem kellett sok ruhától megszabadulnia,
hiszen a lába már így is csupasz volt. Ledobta halványkék
kartonruháját és két kis alsóneműjét, és ott állt az árnyékban,
mint egy kis magát nem szégyenlő erdei nimfa, és különös,
addig nem ismert eksztázis remegtette meg, amikor a hold
sápadt sugarai megérintették a fákon át.

Kilépett a százszorszépek közé, és ellejtette a kis táncot,
amit Bets tanított neki. A fénylő nyírfák sorai között enyhe
szellő suhant át, és meglegyintette. Ha felnyújtaná hozzá a
kezét, vajon megérintené-e? A harmattól nedves páfrányokról,
amiken táncolt, alig érezhető, finom illat szállt fel, s
valahonnan messziről halk tündérkacagás sodródott az éjben;
mintha a Kísértetjárta Forrás felől jött volna. Olyan légiesnek
érezte a testét, mintha valóban holdfényből szőtték volna. Ó,
még soha nem volt ilyen pillanat az életében! Lábujjhegyen
megállt a százszorszépek között, és karját kitárta a hold felé,
hogy a kedves, gyönyörű égitest hűs tüze fürdesse karcsú
gyermektestét.

– Pat! – csattant fel Edith néni hangja, és a neve végén vagy
negyven felkiáltójel hallatszott.
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Pat borzongva tért vissza a valóságba. Vége szakadt a
tündérálmának. Az Edith néni hangjából sütő elszörnyedés a
szégyen fátylát borította rá. Szólni sem tudott.

– Vedd fel a ruhádat! – parancsolt rá jeges hangon a néni.
Nem az ő dolga, hogy rendezze ezt a kérdést, gondolta, hanem
Hosszú Alecé. Pat szótlanul vette fel a ruháját, és követte lefelé
menet Edith nénit az Ezüst Erdőn át, be a Kis Szalonba, ahol a
többi Ezüst Erdő-beli szórakoztatta a brianistákat, akik
benéztek egy futó látogatásra. Hát persze, gondolta
elkeseredetten Pat: Norma és Amy, akik sosem viselkedtek
elítélendően, most végig kell hogy nézzék a megaláztatását.

– Hogy tehetted, Pat? – kérdezte szemrehányóan anya.
– Én… én csak fürödni… szerettem volna… a…

holdfényben – zokogta Pat. – Nem hittem, hogy ez baj. Nem
gondoltam, hogy bárki is megláthat.

– Még sosem hallottam, hogy egy rendes gyerek fürödni
akart volna a hold fényében – vélte Jessie néni.

Ekkor Tom bácsi harsányan felkacagott.
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2.

A büntetés, amit az Ezüst Erdő-beli család a vétség
szörnyűségére való tekintettel nagyon enyhének ítélt, Pat
számára a legrettenetesebb volt, amit csak kifundálhattak.
Kiközösítették. Nem engedték, hogy egy hétig bárkihez is
szóljon Ezüst Erdőben, és vele sem beszélhetett senki, csupán
akkor, ha elkerülhetetlen volt.

Pat három napot bírt ki ebből, de maga sem tudta volna
megmondani, hogyan. Egy örökkévalóságnak tűnt. Hogy Sid
ne szóljon hozzá! Pedig Sid volt a családból a legdühösebb rá.
Apa és anya nagyon sajnálták, de nem tágítottak. Ami Winnie-
t illette…

– Úgy tekint rám, mint egy idegenre – gondolta szegény
Pat. Nem játszhatott Csilinggel, aki gyanútlanul jött át másnap
este. Csiling méltatlankodott a büntetése miatt, Pat azonban
rendreutasította: – A családomnak joga van megbüntetni! –
jelentette ki rátartian.

De esténként álomba sírta magát. A harmadik estén
szomorúan bújt ágyba, miután jó éjt kívánva végigcsókolta a
virágait és a két kiscicáját. A földszinten a ház csupa fény és
kacagás volt: Tom bácsi és apa a konyhában hahotáztak,
Winnie a Kis Szalonban gyakorolt az énekórájára, Joe és Sid az
ebédlőben kártyáztak, Cuki anyának gőgicsélt és nevetgélt a
ház elején levő verandán. Csak neki, Patnek nem volt köze
senkihez és semmihez. Kitaszított lett.

A sötétben ébredt…, és sülő sonka illatát érezte! Felült az
ágyban. A Kis Szalonban éjfélt ütött az óra. Ki a csuda süt
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Ezüst Erdőben sonkát éjfélkor? Ez senki más nem lehet, csak
Judy! Judy biztosan itthon van!

Pat hangtalanul felkelt, hogy ne ébressze fel Winnie-t, bár
Winnie egyébként sem kérdezné meg, mit művel, még ha
felneszelne is. A gyönyörűséges illatot szimatolva settenkedett
át a néma házon. Remélte, hogy Judy nem közösíti ki, és arra
gondolt, kis időre talán a szíve sem fájna, ha Judy átölelné.

Halkan benyitott a konyhába. Micsoda nagyszerű látvány!
A drága, öreg Judy egy kis finom sonkafalatot sütött éppen
magának, víg, öreg árnyéka ott repkedett a konyha falán és
mennyezetén minden irányban, ahogy ide-oda kapkodott.

És – de hihet-e a szemének? – ott volt Kandúr uraság is:
kifürkészhetetlen pofácskával ült a padon, és a gazdasszonyát
figyelte. Milyen békés, meghitt és vigasztaló volt!

A konyhában minden uralkodott, csak békesség nem,
amikor Judy két órája hazaérkezett, és kíváncsian tudakolta,
hogy a gyerekekkel kapcsolatban minden rendben van-e.
Amikor megtudta, hogy Pat kegyvesztett lett, és azt is, hogy
miért, Judy – ahogy ő maga mondta – „tajtékzott”. Ilyen
„ricsajt” még nem hallottak Ezüst Erdő falai között. A
fejmosásból mindenkinek kijutott.

– És ha meglátták volna? – kérdezte anya.
– Hohó, de nem látták meg, ugye? – gúnyolódott Judy.
– Nem, csak Edith néni…
– Hohó, szóval Edith néni? – fortyant fel megvetően Judy. –

Szóval azt mondod, a fáintos Edith cibálta be, és tálalt ki Brian
és az előkelősködő felesége előtt mindent? Rá vall, mit
mongyak. Kár, hogy egy ilyen jelentéktelen ügyet nem lehetett
szépen, csendben a családban tartani. És ilyen kegyetlen
büntetéssel sújtani egy ilyen gyöngéd szívű kis teremtést! Nem
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valami bölcs döntés, Hosszú Alec! Jól meg kellett vóna szidni,
és nem egy héten át kínozni szegénykémet, aki úgy szeret a
családban mindenkit! A szemedbe mondom, Hosszú Alec,
hogy nem érdemelsz ilyen lyányt.

– No, no, nem hiszem, hogy nagy kárt tettünk benne –
szelídült meg Hosszú Alec. – A hét többi részében elengedjük
a büntetését.

– Nem is értem, mi szállta meg a gyereket, hogy ilyesmit
csinált – csóválta a fejét anya.

– Hohó, szerintem meg az idős francia hölgy vére
bizsergett benne – vélte Judy.

– Az egyszer biztos, hogy nem a kvéker oldal hatása –
kuncogott Tom bácsi.

– Judy!
Pat a következő pillanatban már Judy karjában is termett,

és egyszerre sírt és nevetett. Mámoros öt perc volt. Még
Kandúr uraság is mutatott némi együttérzést.

Judy végül elengedte Patet, és igyekezett szigorú
arckifejezést ölteni.

– Nem akarlak keményen megbüntetni, Patsy, de miféle
zűrt kavartál itt? Szép kis mesével traktált apád, hogy az
erdőben táncótál, ruhátlanul?

– Jaj, Judy, még sosem láttam olyan holdat, és azt
játszottam, hogy elvarázsolt királykisasszony vagyok, és Tom
bácsi kinevetett! Ez tette tönkre az élményt leginkább, Judy,
pedig olyan gyönyörű volt, mielőtt Edith néni odaért!

Judy – a maga módján – rendelkezett némi költői vénával,
ami lehetővé tette, hogy megértse a kislány érzéseit.
Szenvedélyes gyöngédséggel ölelte meg Patet.
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– Hohó, én mondom, fejükre óvastam a bűneiket! Amikó'
kigyüvök a sodrombul, a frászt hozom mindenkire. És ezzel le
is zártuk, hogy nem beszélhetsz senkivel, édes kincsem. De
egy darabig inkább ne csinájj semmi furcsaságot!

– De az a baj, Judy, hogy amit teszek, azt én nem tartom
furcsaságnak – magyarázta komolyan Pat. – Nekem az teljesen
ésszerűnek tűnik. És Edith néni egyszerűen… nevetséges volt.

– Ennél nagyobb igazság még nem hagyta el a szádat.
Hohó, micsoda megrázkódtatás lehetett szegénykémnek! Ő
mán el is felejtette, hogy lába van. De hallgass rám, Patsy, légy
óvatosabb, és ha bizsergést érzel, hogy megint a holdfényben
fürödj, fogok egy korsót, és rád öntöm a holdsugarakat. És
most ülj le szépen, és kapj be egy falat sonkát velem, és meséld
el pontosan, mi történt! Hohó, de jó újra itthon lenni!

– Jaj, Judy, Kandúr uraság honnan toppant be? Amióta
elmentél, nyomát sem lehetett látni.

– Te mondod? Amikó' kiszálltam a Bay Shore-i fogatbó',
úgy ült a küszöbünkön, mint akinek kopog a szeme az
éhségtű'. Meg sem kérdem, hun vót, mer' nem biztos, hogy
kedvemre való vóna a válasz. Lényeg, hogy itt van, oszt itt
vagyok én is…, és egy gyönyörű madeirahímzéses, rózsaszín
ruha is, amit Honor nénikéd küldött neked. Norma sárga lesz
az irigységtű', ha meglátja.

– Veled alszom reggelig – jelentette ki Pat ellentmondást
nem tűrő hangon.
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XVIII.Borúra derű
1.

Amikor szeptember közepén Hosszú Alec bejelentette a
családjának, hogy amint vége az aratásnak, Nyugatra akar
utazni, hogy meglátogassa a fivérét, aki évekkel ezelőtt ott
telepedett le, Pat nyugodtabban fogadta a hírt, mint várták.
Természetesen ijesztő volt arra gondolni, hogy apa egy teljes
hónapon át távol lesz, de mint ő maga is mondta, ha nem
megy el, nem is tud visszajönni. Nem várhatják haza repesve,
nem tervezgethetnek, és Ezüst Erdőben addig is kellemes lesz
az élet. Pat szerette az őszi estéket, amikor már tüzet
gyújtottak. Csiling elegáns madáretetőt épített neki, amit majd
a kút melletti juharfára akasztanak fel, ha készen lesz, és Mr.
Wilcox elviszi Betsszet és őt a charlottetowni kiállításra. Pat
még sosem volt ilyenen. North Glen kis lakóinak a rájuk váró
kiállítás olyan sok izgalmat és élvezetet tartogatott, mint az
idősebbek számára egy európai vagy egy tengerparti utazás.
Az embert szinte be sem fogadták a „jó” társaságba, ha nem
látta a Kiállítást. Az eseményt heteken át tartó izgatott
várakozás előzte meg, aztán jött maga a Kiállítás, majd a
heteken át tartó élvezetes visszaemlékezés. Mindent
összevetve Pat viszonylag jókedvűen fogadta apa távozásának
a hírét. Judy azonban mintha sokkal komorabban nézett volna
elébe, és Pat nem értette, miért. A Hosszú Alec elutazását
megelőző héten Judy a szokottnál is többet beszélt és
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vitatkozott magában. Időnként Pat fülét is megütötték a
töredékes mondatok.

– Időnkint igazán nem értem, mi üt ebbe az emberbe!
Mintha olykor teljesen megbolondúna… én mondom, Vad
Dick ütközik ki belőle… a kalandvágy átka, az biz' a… Hohó,
mostanába' könnyű mán utazni… ez a baj a világgal.

De amikor Pat megkérdezte, mi a baj, Judy egyetlen kurta
válasszal intézte el:

– Ne kérdezz, oszt akkó' nem kell hazudnom!
Apa egy szeles, felhős szeptemberi reggelen utazott el. Tom

bácsi és a nénik a Suttogó Ösvényen jöttek át elbúcsúzni. Egy
kicsit mindenki elkomolyodott: a „Nyugat” messzire volt, a
búcsúszavak reszketegre, tétovára sikeredtek.

– Adjon a Kaporszakállú odafent jó egészséget
mindnyájunknak – mormolta Judy, miközben visszasietett a
konyhába, és vadul zörögni kezdett a fedőkkel a tűzhelynél.
Pat beugrott a kocsiba, és az útig elkísérte apát. Ott állt, és
figyelte, ahogy az autó eltűnik szem elől, aztán elszoruló
torokkal hazafelé indult. Abban a szent pillanatban a nap
előbukkant egy fekete felhő mögül, és ragyogó fényáradatba
vonta Ezüst Erdőt. Pat újfent rájött, milyen gyönyörű az
otthona, ahogy az aranyló fák előtt megbújik a ködös, kék
hegy lábánál.

– Istenem, de szép vagy! – kiáltotta, és kitárta felé a karját.
Nem apa távozása miatt szöktek könnyek a szemébe.
Villámként hasított bele az a maradéktalan gyönyörűség,
amely a szépség láttán mindig elfogta, és mindig el is fogja
majd. Az érzés csaknem kínszenvedést okozott, míg tartott,
mégis mennyei fájdalom volt.
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Még szerencse, hogy Pat már megjárta a Kiállítást, mire
megtudta a szörnyűséget. Része volt a nagy örömben, a
Betsszel töltött két csodálatos napban, és mivel az égiek nem
vehetik vissza az adományukat, ez már örökre az övé maradt,
bár egy darabig úgy érezte, mintha semmije sem maradt
volna, és többé nem is lesz más, csak fájdalom és félelem.

Megint csak May Binnie hozta a hírt a tudomására: hogy
apa farmot akar venni Nyugaton, és ott akar letelepedni!

Paten olyan különös, jeges érzés futott át, amilyet még
sosem érzett.

– Ez nem igaz! – kiáltotta.
May felkacagott.
– Dehogynem! Mindenki tudja. Winnie is. Gondolom, attól

féltek, ha elmondják, jelenetet rendezel.
Pat May merész, fekete szemébe fúrta a tekintetét.
– Nem gyűlöltelek volna azért, hogy elmondtad, May

Binnie, ha nem élvezed úgy! De ma este elmondom Istennek az
egészet!

May ismét felkacagott, de most már kényszeredetten. Pat
„dührohamai", ahogy a kislány kitöréseit nevezte, mindig
feszélyezték. És ki tudja, Pat mit mond róla Istennek?

Patet rosszullét és jeges gyötrelem környékezte hazafelé
menet.

– Anya, ugye, nem igaz, ugye, nem… mondd, hogy nem!
Anya szánalommal tekintett le Pat megkínzott gyermeki

szemébe. Próbálták eltitkolni Pat elől, mert abban
reménykedtek, talán soha nem kell elmondaniuk neki. Apa
talán nem érzi majd olyan jól magát Nyugaton. De ha igen,
akkor el kell menniük. Amikor a nem sok vizet zavaró Hosszú
Alec valamilyen kérdésben döntésre jutott, lehetetlen volt más
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belátásra téríteni, és Ezüst Erdőben ezzel mindenki tisztában
volt.

– Nem tudjuk, drágám. Apa még gondolkodik rajta. Ő is
vágyott rá, amikor Allan évekkel ezelőtt elutazott, de akkor
nem hagyhatta itt a szüleit. De most… Nem is tudom. Légy
bátor, Pat kedves! Mind együtt leszünk… a Nyugat csodás
vidék… talán a fiúknak is több lehetőségük lesz…

Elhallgatott. Jobb, ha most nem mond többet, gondolta.
– Szóval hallottad? – Judy csak ennyit kérdezett, amikor Pat

holtsápadtan bejött a konyhába.
– Ez nem lehet, Judy, egyszerűen nem történhet meg. Isten

nem engedheti meg, Judy!
Judy megrázta a fejét.
– Hosszú Alec majd elintézi ezt, és Istent kihagyja a

dologbú', Patsy drágám. Hohó, férfivilágban élünk, úgy ám, és
nekünk, nőknek el kell ezt viselnünk.

– Az mindennek a végét jelenti, Judy.
– Attól félek, még annál is rosszabbat – motyogta Judy. –

Tartok tőle, hogy sok újnak lesz a kezdete. Az eccer biztos,
hogy megszakad tőle a szívem.

De ezt nem mondta ki hangosan. Pat nem tudhatja meg,
amíg nem muszáj, hogy Judy nem tart velük Nyugatra. Judy
ugyanolyan elviselhetetlennek érezte, hogy el kell hagynia
Ezüst Erdőt, mint Pat, de a szigetről nem mehetett el. Judynak
titkos meggyőződése volt, hogy ha Gardinerék Nyugatra
mennek, a Bay Shore-i házban lesz kénytelen az élete hátralevő
részét leélni, ahol majd átveszi Danny helyét, és kiszolgálja az
öreg hölgyeket, akik az idők végezetéig élni fognak, és közben
a szerettei utáni vágyakozás és a magány lassan felemészti.
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– Hohó, hiszen nekem csak ők vannak – kesergett. – És én
mindig csak annyit kértem, hogy dógozhassak rájuk, amíg
csak a lábom bírja. Az ördög vigye Hosszú Alecet, a
szeszélyeit meg a konokságát…, pedig ám olyan, hogy azt
hinné az ember, egy szellő is elfújja. De a vérükben van, hogy
megmakacsojják magukat, ha eccer azt hiszik, ezt vagy azt
akarnak. Alec, az anyai nagybátyja is pontosan ilyen vót, de
legalább vót egy csepp józan esze, oszt, ha a fejibe vette, hogy
valahova nagyon el akar menni, amirő' tutta, hogy nem
kellene oda mennie, akkó' kopaszra nyírta a fejit, oszt nem
tudott elmenni, míg a haja ki nem nőtt, közben pedig elmúlt a
kísértés. Hányszor hallottam, amikó' az öreg Gardiner
nagyapa ezt mesélte! Nagy családi tréfa vót.

– Mikor tudjuk biztosan, Judy?
– Nem tudhatom, drágaságom. Hosszú Alec azt mondta,

hogy ír, amint döntött. Isten adja, hogy ez mielőbb
bekövetkezzen! Nem tehetünk mást, mint várunk.

Pat megborzongott. Rettenetes, de igaz szavak voltak. De
hogy várhatna? A holnap még gyötrelmesebb lesz, mint a ma.
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2.

A következő hetekben Pat úgy érezte, mintha a szíve
cseppenként vérezne el. Úgy érezte, hogy magára maradt a
gyötrődésében. Sid ugyan reménykedett, hogy apa nem megy
Nyugatra, de nem szomorkodott különösebben miatta. Joe
pedig az igazat megvallva abban reménykedett, hogy apa
igenis elmegy. Winnie jó mókának tartotta. Anya a maga
nyugodt, szelíd módján közömbösnek tűnt. Még Judy is
szenvedélyes hallgatásba burkolódzott, és se bánatának, se
reményeinek nem adott hangot. Bets és Csiling mindketten el
voltak keseredve, de Pat úgy érezte, hogy képtelen velük erről
beszélni. Annál mélyebben érintette.

Az iskolában valahogy átvergődött a napokon, majd Ezüst
Erdőben bóklászott, mint egy boldogtalan kis kísértet. Olvasni
nem tudott. A könyvek, amiket szeretett, csak nyomtatott
szavak voltak. Betsszel A szél a fűzfák között11 felénél tartottak,
amit a hegytetőn, az Őrfenyő alatt olvastak, de a könyv most
elhagyatottan feküdt a Hosszú Ház könyvszekrényében. Pat
képtelen volt Betsszel vagy Csilinggel játszani; nem viselte el,
hiszen nemsokára talán örökre el kell hagynia őket. Siddel sem
tudott játszani, mert Sid tudott játszani, ennélfogva azt
mutatta, hogy nem szenved annyira, ahogy Pat elvárta volna.
Sóval és Borssal sem tudott, mert ők túlságosan vidámak
voltak. McGinty volt az egyetlen, aki mintha tisztában lett

11 Kenneth Grahame gyermekeknek szóló klasszikusa (1908), filmen Békavári
uraság címmel játszották – a ford.
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volna a helyzettel. Ő és Csiling komor párost alkottak. Pat
rosszul aludt, és szinte alig evett.

– Olyan soványka kezd lenni – osztotta meg az aggodalmát
Judy Mrs. Gardinerrel. – Jóformán már nincs hús a csontjain.
Azt hiszem, ha Hosszú Alec Nyugatra hurcolja ezt a gyereket,
azzal biztosan megöli. Nem élhet Ezüst Erdőtől távol. Minden
zegét-zugát imádja.

– Bárcsak ne szeretné annyira! – sóhajtott fel anya. – De
fiatal…, majd elfelejti. Mi, idősebbek… – Anya hirtelen
elhallgatott. Ez jellemző volt rá: sosem mutatta ki, mit érez.
Bay Shore-ban ez volt a szokás. Az érzelmesebb és
kifejezéstelibb Gardinerek néha úgy vélték, nincsenek
„érzései”.

Patnek viszont bőven voltak, méghozzá nagyon
rettenetesek. Amire csak rápillantott, fájdalommal töltötte el.
Fájt, ha a házban volt…, hogy azok a kedves szobák hidegek
lesznek… talán senki sem veszi a fáradságot, hogy tüzet
gyújtson bennük. Talán este nem gyullad fény az
ablakokban…, és mindez abban a házban történik majd,
amiből mindig áradt a fény! A kéményekből nem bodorodik a
barátságos füst, senki sem nézi a kerek ablakból a kinti
szépséget. És ha laknak is majd benne emberek… Pat ennek
még a gondolatát is gyűlölte. Ki alszik majd a szobájában, ki
uralkodik Judy konyhájában?

Odakint még ennél is rosszabb volt. A kert olyan magányos
lesz. Senki sem fogja szeretni és üdvözölni a virágokat.

Tavasszal kibújik a nárcisz és a galambvirág, de ő nem lesz
itt, hogy lássa. A méhek a bögrevirágokban zümmögnek majd,
és ő nem lesz itt, hogy hallja. A nyárfák susognak, de hangjuk
nem jut el hozzá. Az ösvény vadrózsabokrain kibújnak a pici,
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hegyes bíborvörös bimbók, de ő nem lesz itt, hogy leszakítsa
őket. Talán majd azok, akik Ezüst Erdőbe költöznek, nem
forgatják fel teljesen a régi kertet. Pat hallotta, hogy Brian bácsi
egyszer azt mondta, hogy a kert egy öreg dzsungel, és Alecnek
meg kellene ritkítania. Megváltoztatják és kigyomlálják! Jaj, ezt
nem viseli el!

Ezüst Erdő azonban mégsem lehet soha az új lakóké. Évek
múlva Pat ezt mondta erről az időszakról: „Tudtam, hogy
Ezüst Erdő lelkét sosem szerezhetik meg. Az mindig az enyém
marad.”

De ő nem lesz ott. Nem lesz több vidám étkezés a
konyhában, Judy sem meséli el a családi krónikát a homokkő
lépcsőn, nem vadásznak kismacskákra a régi csűrökben, nem
lesznek nagyszerű napok és éjszakák a Hosszú Házban, se
több zarándoklat a Jordánon túlra, se Boldogság, se Titkos
Mező, se Ködhegy. A prérin semmilyen hegyek nem lesznek.

Ez csak egy rossz álom. Bárcsak fel tudna ébredni belőle!
Annyi kibírhatatlan dolgot mondtak az iskolában! A lányok

félvállról emlegették, hogy Gardinerék Nyugatra költöznek…,
sőt volt, aki kicsit irigykedve is. Jean Robinson azt mondta,
bárcsak kiszabadulhatna ebből az unalmas porfészekből.

Aztán egy nap May Binnie kijelentette, hogy az apja úgy
döntött, megveszi Ezüst Erdőt!

– Megmondom előre, ha így lesz, néhány dolgot
megcsináltat majd! – mesélte Patnek. – Kivágatja a gyümölcsös
régi részét, felszántatja, és babbal veti be. Természetesen
építünk egy napozóteraszt. És papa azt mondja, kivágatja a
nyírfákat is. Szerinte nem egészséges, ha túl sok a fa.

Csak a szemenszedett rosszindulat mondathatott vele
ilyesmit. Pat hazavonszolta magát.
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– A Binnie-k kivágják majd a nyírfáinkat, Judy.
– Hohó, ahhó' a Kaporszakállúnak is lesz egy-két szava –

jelentette ki sötéten Judy. De hűséges, öreg szíve nehéz volt.
Tudta, hogy Mac Binnie máris úgy tekint Ezüst Erdőre, mint a
sajátjára, és boldog-boldogtalannak meséli, milyen
„fejlesztéseket” akar végrehajtani.

– Fejlesztéseket, mi? – kérdezte Judy, amikor először
hallotta. – Inkább a maga meg a lányai modorán javítana a vén
szélkelep, ha mán fejlesztéseket akar. Mrs. Binnie-re is ráférne
néhány. Képzeljétek csak el a konyhámban azt a szénakazalnyi
nőszemélyt, arrú' nem is szólva, hogy festene az ebédlőben, az
asztalfőn, ahol eddig a Bay Shore-i Selbyk ültek! Hohó, ez oszt
a feje tetejire állított világ, úgy bizony! És nem lesz egyhamar
jobb.

– Nemrégiben még olyan boldog voltam, Judy! És most
már soha nem leszek az.

– Hohó, a soha odébb van, édes kincsem.
– Gyűlölöm May Binnie-t, Judy… gyűlölöm!
– Patsy drágám, a gyűlölködés fölösleges fáraccság. Túl

rövid az élet, hogy az időt gyűlölködésre pazarójuk. Bár ha az
embernek vóna még egy kis ideje…, de a Binnie-féle szerzetek
még a gyűlöletünkre sem érdemesek.

– Bárcsak lenne valami, amit tehetnénk, hogy
megakadályozzuk! – zokogott Pat.

Judy a fejét rázta.
– De nincs, Kanadába' meg főleg nincs. Ez a legrosszabb

egy új világban, ahun még sem istennek, sem az ördögnek
nem vót ideje megvetni a lábát. Ha vóna egy csodakút vagy
egy csodaforrás, ahun kívánni lehetne, mint az otthonomba',
az öreg Írországba', akkó' az ember egy szemvillanás alatt
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helyrehozhatna mindent. Elég vóna holdkeltekó' odamenni,
oszt mán teljesülne is a kívánságod.

Aznap éjjel Pat elment Boldogságba, és a Kísértetjárta
Forrásnál elmondta a kívánságát. Ki tudja, hátha…

Borzalmas volt félelemben… és bizonytalanságban élni.
Apa első levele akkor érkezett, amikor Pat iskolában volt, és
Judynak az volt az első dolga, hogy elmondta neki, még nincs
hír. Hosszú Alec nagyszerű országnak tartja a Nyugatot. Allan
jómódban él. De Hosszú Alec még nem döntött… egyelőre
körülnéz…, és majd a következő levelében meg tudja mondani
nekik.

– Fel a fejjel, Patsy drágám! Még van remény.
– Félek reménykedni, Judy – ismerte be búsan Pat. –

Túlságosan fáj a reménykedés. Sokkal rosszabb lenne, amikor
majd fel kell hagynom vele.

– Hohó, de még fiatal vagy ahhó', hogy ezt a bőrödön érezd
– mormolta maga elé Judy. Gyúrta, csapkodta és ütötte-verte a
kenyértésztát, és arra gondolt, bárcsak Hosszú Alec lenne a
keze között. Hohó, de még mennyi észt püfőne a fejibe!
Annak, akinek jó farmja van a szigeten, egy szép, növekedő
családja, ő meg arró' álmodozik, hogy az ő korában szedi a
sátorfáját, oszt új országban telepszik le!
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3.

Megérkezett a következő levél. Szombat volt, és Pat szürke
hajnalra ébredt. Az eső szomorúan verte az ablakokat. Ezüst
Erdőben mindenki aznapra várta apa levelét, bár ezt senki sem
vallotta be. Pat rossz előjelnek vélte az esőt.

– Hohó, ne lógasd az orrod, Patsy drágám! – biztatta Judy.
– Emlékszem egy kis mondásra még kislyánykorombó': a sötít
és sivár reggel kellemes nap előhírnöke. Számtalanszó'
tapasztaltam, hogy így van.

Délben elállt az eső, bár továbbra is súlyos, sötét felhők
takarták az eget Ezüst Erdő felett. Pat a kertből nézte, ahogy az
öreg postás a levélládához hajtott. Hajlott hátú kis öreg volt, az
arcát fehér szakáll keretezte, és egy sovány, vénséges sárga ló
húzta, bolondos homokfutóval járt. Felfoghatatlannak tűnt,
hogy a végzete a postás táskájában rejtőzik, gondolta Pat. A
sápadt kis madárka lassan lesétált az úton, és nemigen tudta
volna megmondani, hogy szeretné-e látni a levelet, vagy sem.
Rettenetes érzés lesz végignézni, ahogy kinyitják, de legalább
tudni fogják.

A ládában volt a levél. Pat kivette, és rápillantott: Mrs. Alec
Gardiner, Ezüst Erdő, North Glen, Prince Edward-sziget. Ettől a
perctől Pat számára minden levél szívet szorongatóan érdekes,
pokoli dolog lett. Mi lehet, vagy nem lehet benne? Eszébe
jutott, amikor nagyon kicsi volt, szörnyen félt egy „halott”
(kézbesíthetetlen) levéltől, amit hazavitt. Azt hitte, egy halott
küldte. De ez a mostani még rosszabb volt.
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Visszasétált az ösvényen. Félúton megállt a kerítés egy
kiöblösödésénél, amit a szeptemberben virágzó amerikai
gyöngykosárka aranyos-fehér virágai töltöttek meg. Pat térde
remegett.

– Jaj, édes istenem, kérlek, ne engedd, hogy még több rossz
hír legyen a levélben! – suttogta. Aztán kétségbeesetten tette
hozzá, mert South Glenben, az öreg Alec Gardinernek is volt
egy Patricia nevű lánya, aki középkorú volt, férjezett, és Pat
nem akarta, hogy összetévesszék vele: – Édes istenem, Ezüst
Erdőből Hosszú Alec lánya kért erre, nem csak Alec Patje!

Hogy, hogy nem, mindenki a konyhában volt, amikor Pat
belépett. Judy hirtelen lerogyott egy székre. Bets akkor ért oda,
miután kifulladva lerohant a hegyről, ugyanis látta, hogy arra
járt a postás. Csiling és McGinty az ajtó előtt ténferegtek.
McGinty füle lekonyult. Anya szeme lázasan csillogott, és a
megszokottól eltérően két lázrózsa is égett az arcán; elvette a
levelet, és körülnézett a várakozó, feszült arcokon… csak Patre
nem nézett. Képtelen volt a lányára pillantani.

Ez most ezerszer rosszabb volt, mint amikor Winnie-vel
kapcsolatban megjött a levél.

– Ha apa azt mondja, mennünk kell, minden bátorságunkat
össze kell szednünk – mondta anya gyöngéden.

Biztos kézzel bontotta fel a borítékot, és gyorsan átfutotta a
levelet. Odakint mintha maguk a fák is megálltak volna, hogy
jobban halljanak.

– Hála istennek! – suttogta anya.
– Anya…
– Apa visszajön. Nem szereti annyira a Nyugatot, mint a

szigetet. Azt írja: „Nagyon boldoggá tesz, ha újra otthon
lehetek.”



223

Abban a pillanatban, mintha csak a jelre várt volna, a nap
kibukkant a felhők mögül, és táncoló fényfoltokkal, falevelek
huncut árnyékával árasztotta el a konyhát.

– Hát akkor, ennyi – jegyezte meg Joe rosszkedvűen, majd
füttyentett Rosszcsontnak, és kiment.

Pat és Bets egymást átölelve vadul zokogtak. Judy nagy
nyögéssel tápászkodott fel.

– Hohó, és kérdem én, minek a könnyek? Azt hittem,
táncósz majd örömödbe'!

– Te is sírsz, Judy! – nevetett a könnyein át Pat.
– Hát persze, amilyen lágyszívű vagyok. Sose tuttam úgy

síró embert látni, hogy magam is ne sírtam vóna vele. Nem
sírtam-e ki a két szemem olyanok temetésin, akik semmit sem
jelentettek nekem? Olyan magasztosan érzem magam, oszt a
királynőt mégsem nevezném a puszipajtásomnak. Hohó,
hamuvá égett a sütőmben a citromos pitém! Sebaj, majd sütök
másikat. Sok finom falat lement itt a torkunkon, és adja a
Kaporszakállú, hogy még kéccer annyi menjen le a jövőben.
Nehéz hetünk vót, de eccer mindennek vége, már ha van
módunk megérni.

Pat úgy viselte a boldogságot, mint egy ünnepi ruhát.
Vajon bele lehet-e halni a boldogságba? – tűnődött.

– Nem viseltem volna el, Pat, ha elmész – potyogtak Bets
könnyei.

Csiling nem szólt semmit. Elkeseredetten szipogott, mert
nem akarta, hogy bárki is sírni lássa. Ebben a pillanatban már
hason feküdt a borsmenta között a Jordán partján, és csak
McGinty volt a megmondhatója, mit csinált. De McGinty nem
aggódott. A fülét feltartotta, mert valami csodálatos úton-
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módon tudta, hogy a pajtása – válla rázkódása ellenére is –
boldog.
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4.

Pat aznap éjjel táncléptekkel jött le a hegyről, a lába alig
érintette a földet. Megállt az Őrfenyő alatt, hogy boldogan
beigya Ezüst Erdő látványát, a szeme ragyogott a ház iránti
szeretettől. A ház még sosem volt ilyen gyönyörű, és még
sosem szerette ennyire. Milyen nagyszerű volt elnézni a
kéményből felszálló füstöt! Milyen vidámak és meghittek
voltak a pukkadásig tömött, öreg csűrök, ahol még több száz
meg sem született cica fog ugrándozni! A fák között
mindenütt a szél dalolt. Lágy, mélykék, szerető ég borult fölé.
A mezők mint a barátok sereglettek köré. Az ösvény mentén
az őszirózsák a szívében zengő vers betűit rajzolták elé. Pat
mintha a boldogság mámorában lépkedett és lélegzett volna.
Nád volt a holdsütötte tóban, szél egy elvadult kertben, csillag
és az otthon fénye volt… ő volt… ő volt Pat Gardiner Ezüst
Erdőből!

– Jaj, édes istenem, milyen gyönyörű a világ! – suttogta.
– Mondhatom, szép dolog, hogy ilyen későn jössz be

vacsorázni! – morogta Judy.
– Olyan boldog voltam, hogy megfeledkeztem a vacsoráról!

Jaj, Judy, egy életen át szeretni fogom ezt a napot! Olyan
boldog vagyok, hogy az kicsit meg is ijeszt… mintha nem
lenne helyes…

– Hajtsd csak fel a kupábó', Patsy drágám, a boldogság
borát, ha az ajkadhoz tartyák – tanácsolta bölcsen Judy. – És
most kapd be ezt a pár falatot, és iszkiri az ágyba. Anyádat
már ágyba dugtam, amint letette Cukit. Anyád sem aludt
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sokat, bár a Selbyk nem verik nagydobra az érzéseiket. Hohó,
oszt Madám Binnie sem fog itt uralkodni még egy darabig.
Hát te meg mit gondúsz errő', Kandúr uraság?

– Azt hiszem, ma éjjel képtelen leszek aludni, Judy.
Gyönyörűséges olyan boldognak lenni, hogy az ember aludni
sem tud!

De Pat úgy aludt, mint a bunda, amikor Judy belopakodott
hozzájuk, hogy lássa, a két kislánynak nem kell még egy
takaró a hűvös szeptemberi éjszakában.

– Hohó, sosem lesz ilyen fiatal még eccer – suttogta Judy. –
Az, amin keresztülmentek, éveket öregít a kis madárkák
lelkin. Bárcsak az ember elfenekelhetné Hosszú Alecet, ahogy
én tettem, amikó' még gyerek vót!
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XIX. „Hát olyan csúnya vagyok, Judy?”
1.

Pat életében először készülődött egy zsúrra, egy igazi, esti
partira, amit Hazel néni adott a férje két unokahúga
tiszteletére, akik látogatóba érkeztek hozzájuk. Tom bácsi az
ilyen partit „két legyet egy csapásra” partinak nevezte: Elma
Madison számára Winnie-vel és Joe-val egykorú fiúkat és
lányokat hívtak, Kathleennek tíz-tizenkét éves kis pockokat.
Sid úgy tett, mintha viszolyogna az egésztől, és az utolsó
pillanatig esküdözött, hogy nem megy, amikor is hirtelen
meggondolta magát, talán azért, mert Winnie azzal ugratta,
hogy May Binnie miatt duzzog, akit nem hívtak meg.

– Nem is lehet elvárni, hogy meghíjják – kommentálta
leereszkedően Judy. – Mer' kérdem én, mikó' kapaszkodtak fel
a Binnie-k annyira az uborkafára, hogy egyenlők legyenek a
Gardinerekkel…, vagy akár a Madisonokkal?

Pat nagyon örült, hogy Sid végül úgy határozott, hogy
elmegy, mert Betsnek fájt a torka, és nem kelhetett fel, Csiling
pedig – akit ugyan meghívtak – nem tudott vagy nem akart
elmenni, mert az egyetlen tisztességes ruhája lehetetlenül szűk
lett. Reménykedett, hogy az anyja majd karácsonyra pénzt
küld egy új ruhára, de szokás szerint ajándék és levél nélkül
múlt el a karácsony.

– Mesés majdnem tizenegy évesnek lenni! – lelkendezett
Pat Judynak. – Már majdnem a nagylányok közé tartozom!
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– Lám, lám – sóhajtott fel Judy.
Izgalmas volt egy igazi összejövetelre felöltözni. Winnie

már több zsúron is volt, és Pat nagy élvezetet talált eddig
abban, hogy az ágyán ülve figyelte Winnie készülődését. De
hogy már ő is zsúrra készülhet!

– A sárga áll neked a legjobban, édes kincsem – jelentette ki
Judy, amikor Pat belebújt a halványsárga fátyolszövet ünneplő
ruhájába. – Amikó' édesanyád a nílusződet emlegette,
kénytelen vótam a sarkamra állni. „Egy ződ ruha az életbe'
bőven elég", mondtam neki. „Nem emlékszel, mennyi
balszerencse érte amiatt, amit az esküvőre vettél neki?
Ahányszó' csak rajta vót, mindig történt vele vagy a ruhával
valami.”

– Most, hogy belegondolok, igazad van, Judy. Azt viseltem,
amikor anya Crown Derby tányérját eltörtem, és amikor
Siddel összevesztem, pedig korábban sosem veszekedtünk…,
és amikor a templomban lyukat fedeztem fel a harisnyám
szárán…, és túl sok borsot tettem a karórépába, amikor
Frances néni itt volt ebédelni…

– Egyébként is kirukkoltam a döntő érvvel: „A ződ nem
illik az arcbőréhez.” Szóval a sárga a színed, és olyan leszel
benne, mint egy táncoló boglárka.

– De nem táncolok, Judy! Nem vagyok hozzá elég idős.
Csak játszani fogunk. Remélem, nem játszanak majd
kitapsolóst! Az iskolában gyakran játsszák, és nagyon
utálom…, mert… mert… tudod, Judy, egyik fiú sem választ
engem, hogy mellé üljek. Azért, tudod, mert nem vagyok
csinos.

Pat keserűség nélkül mondta; a szépség hiánya nem
aggasztotta. De Judy felszegte a fejét.
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– Várjanak csak, míg felnősz, akkó' járjon a szájuk! És most
tessék egy kis kölni a zsebkendődre…

– Tegyél egy kicsit a fülem mögé is, Judy…, kérlek!
– Szó sem lehet rúla. Nem illendő a fül mögé tenni. Kapsz

egy cseppet a zsebkendődre, meg egy picit ide a ruhafodorra.
Oszt kanyarítsd a kék rókát a nyakadba, bár nem'tom, hogy
megy a ruhádhó' a kék. De így készen is vagy. És most
magasba a fejedet, ahogy a legszebbek járnak, és ne feledd,
hogy Gardiner vagy! Úgy hallom, verset is mondasz?

– Igen. Hazel néni kért fel rá. A tyúkól mögötti kis
fenyvesben gyakoroltam. Úgy volt, hogy Bets énekel, ha nem
fájdult volna meg a torka. Nagy kár, hogy beteg lett. Olyan
csodálatos lett volna, ha együtt megyünk életünk első zsúrjára!
Tudom, hogy magányos leszek. Nem sok silverbridge-i lányt
ismerek. És Bets nagyon fog hiányozni. Bets olyan bájos, Judy!
Azt mondják, Kathie Madison csinos lány, de szerintem nem
csinosabb Betsnél.

Joe, Winnie, Sid és Pat mind bezsúfolódtak az egyfogatú
szánba, hogy a téli kora este kristálytiszta, szép kékségében
Silverbridge-be hajtsanak. Az utakat az aranyos-rózsás égre
sötéten kirajzolódó karcsú, csipkés fák szegélyezték. A
gyerekek jól mulattak útközben, és eleinte a zsúr is
szórakoztató volt. Kathleen Madison valóban csinos volt; Pat
még nem látott nála szebbet. Rövidre nyírt, fényes, sötétarany
fürtjei, rózsás, fehér bőre, gödröcskés rózsabimbó szája és
ragyogó, kékeszöld szeme volt. Pat hallotta, amikor South
Glenből Chet Taylor megjegyezte, hogy érdemes volt három
mérföldet gyalogolnia azért, hogy lássa.

Ez így rendjén is volt. Patet cseppet sem zavarta. Az este
pompásan folyt. A silverbridge-i lányok kedvesek és
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barátságosak voltak. És valóban játszottak kitapsolóst, de
Mark Madison arra kérte Patet, hogy üljön mellé, így nem
számított, hogy vagy fél tucat fiú féltékenyen csak Kathie
Madison kegyeiért versengett. Ó, a zsúr olyan remek
szórakozás volt!

Aztán egy gonosz pillanatban Pat hajából kiesett a masni,
és Pat felszaladt az emeletre, hogy visszategye. Kathie
Madison is abban a szobában volt, mert a ruhája elszakadt
csipkéjét tűzte össze. Amikor Pat a tükör elé állt, Kathie is
odament, és megállt mellette. Kathie-ben nem volt különösebb
rosszindulat. Kedvelte Pat Gardinert, ahogy szinte minden
más lány is. De Pat balszerencséjére Kathie csakis Mark
Madisonra vágyott a kitapsolósban, ezért állt most Pat mellé.

– Nagyszerű parti, nem? – kérdezte. – Igazán csinos a
ruhád. Csak hát… szerinted a sárga megy az ilyen barna
bőrhöz?

Pattel történt valami, amikor kettejükre pillantott a
tükörben: olyasmi esett meg vele, ami addig soha. Nem
féltékenységet érzett, hanem váratlan, rettenetes elkeseredést.
Csúnya! A tündérszép lány mellett csúnya volt. Színtelen haj,
barna arc… a szája, akár egy egyenes vonal, és annak is túl
hosszú… Pat megborzongott.

– Mi a baj? – kérdezte Kathie.
– Semmi – válaszolta hősiesen Pat. – Csak beütöttem a

könyökömet. – De a világa úgy pukkadt szét, mint egy
buborék. Azon az estén már nem érezte többé jól magát. Még
Mark Madisont is meggyűlölte. Biztosan azért kérte, hogy
üljön mellé, mert megsajnálta…, vagy mert Hazel néni
ráparancsolt. Nem bírt enni Hazel néni ízletes vacsorájából, és
a szavalás laposra sikerült, mert mint Robert bácsi mondta,
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hiányzott belőle a tűz. Még hogy tűz! Pat úgy érezte, többé
semmi tűz nem lesz benne. Csak egyre vágyott: hogy
hazamehessen, és jól kisírja magát. És hangtalanul sírt is
hazafelé menet, a szélcsendes, fagyos, szikrázó éjszakában, az
árnyaktól szabdalt, holdfényes utakon, a fekete, bársonyos fák
között. Az éjszaka minden szépsége kárba veszett, mert Pat
semmit sem látott belőle, csak önmagát és Kathie-t, ahogy
egymás mellett állnak.

Amint hazaért, besurrant a Költő Szobájába, hogy még egy
pillantást vessen magára. Igen, semmi kétség. Csúnya. Azt
nem bánta volna különösebben, hogy nem nagyon csinos.
Amikor Brian bácsi legutóbb látogatóban járt náluk, és
búcsúzáskor azt mondta: – Próbálj meg szebb lenni, amikor
legközelebb eljövök –, Pat együtt nevetett a többiekkel (csak
Judy nem nevetett, hanem sötét pillantást vetett a távozó Brian
után).

De hogy csúnya! Pat szemét elfutották a könnyek. Sosem
hitte, hogy csúnya, amíg nem látta magát Kathie mellett. De
most már tudta. Milyen kár, hogy egy remek parti ilyen
siralmas véget ér! Még hogy azt mondják, a zöld balszerencsét
hoz! Zöldben sem történhetett volna vele ennél rosszabb. Ő a
balszerencsés. Soha senki nem fogja szeretni… Bets igazán
nem szerethet egy csúnya barátnőt… Csiling biztos csak gúnyt
űzött belőle, amikor azt mondta, helyes az orra és gyönyörű a
szeme. A szeme… ami barnába játszó sárga… teljesen olyan,
mint egy macskáé Kathie hatalmas, gömbölyű, kék szeme
mellett. És Kathie szempillái!

– Még ha az enyém hosszú is lenne, akkor sem tudnám úgy
rezegtetni, mint Kathie – gondolta vigasztalhatatlant Pat, aki
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elfelejtette, hogy Kathie hiába „rezegtette” a pilláit Mark
Madison felé.

Pat ágya az ablak előtt volt, ahonnan láthatta a napkeltét…,
ha elég korán ébredt. Másnap reggel a korai ébredéssel nem is
volt gond, de a vad, vörös napkelte, amit a fákon át látott és a
behavazott fehér mezőkre hulló fénye nem ajzotta fel Patet. A
reggelinél alig lehetett szavát venni. Tompán annyit mondott
Judynak, hogy a zsúr igazán „pompás” volt. Az opálos téli nap
fenséges színeiből és a rétek fölött táncoló porhóból semmit
sem látva ment iskolába. Tartózkodóan viselkedett a lányokkal
szemben, akik szintén részt vettek a partin. Rajongással
beszéltek Kathleen szépségéről. Pat képtelen volt elviselni.

Korábban nem érzett féltékenységet egyetlen lány szépsége
láttán sem. Bets csinos volt, és Pat büszke volt rá. Igaz, Normát
sosem szerette, de csak azért, mert azt mondták, hogy Norma
csinosabb Winnie-nél. Kíváncsi volt, vajon Csiling tényleg
nagyon csúnyának látja-e őt. Eszébe jutott a Gordon szalonban
függő színes kőnyomat, amin egy csinos lány volt, és amiért
Csiling odavolt. Pat nem tudta, hogy Csiling azért rajong érte,
mert valakitől azt hallotta, hogy az anyjára hasonlít. Pat úgy
emlékezett, hogy a nyomat Kathie-re hasonlít, és kínok között
vonaglott.

Vajon mindenki csúnyának tartja? A halat áruló öregember,
aki hetente egyszer elnézett hozzájuk, „Csinosnak” hívta. De
hát ő mindenkit csinosnak nevezett! Pat sosem gondolta, hogy
csinos lenne, és sosem törődött sokat a külsejével. Most
azonban más sem járt az eszében. Csúnya… senki sem fogja
soha szeretni… Sid és Joe szégyellni fogják a csúnya
húgukat…

– Befejezted a fogalmazásodat, Patrícia?
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Patrícia nem fejezte be. Hogy írhat az ember fogalmazást,
amikor a szíve szakad meg?
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2.

Aznap este vacsoravendég volt Ezüst Erdőben, és Judyt
úgy lefoglalta a készülődés, hogy nem tudott Pattel
foglalkozni, bár a szeme sarkából mindvégig figyelte. Pat
feladata volt elmosogatni a vacsoraedényeket. Általában
valóságos mesét kerekített a mosogatás köré. Nagyon szerette
a szép edényeket mosogatni. Mindent szeretett a ház körül, de
az edények ezek között is különleges helyet foglaltak el.
Milyen nagyszerű mulatság volt tisztára és csillogóra mosni
őket a forró, szappanos vízben! Pat mindig a kedvenceit mosta
el először. Azoknak, amiket nem szeretett, ki kellett várniuk,
hogy rendesen felkészüljön az elmosogatásukra, és jól
elmulatott azon, hogy elképzelte néma, izzó haragjukat, ahogy
csak vártak, vártak, és látták, hogy a többieket előnyben
részesítik velük szemben. A kicsorbult szélű régi,
visszataszító, barna tányér…, hogy az milyen mérges lett!
„Most már tényleg rajtam a sor… én régi családi tányér
vagyok… nem bánhatnak így velem… ötven éve szolgálok
Ezüst Erdőben… az a felfuvalkodott alak a nefelejcsekkel a
karimáján meg még csak egy éve van itt!” De jajveszékelése
ellenére is mindig ki kellett várnia, amíg Pat legutoljára sorra
vette. De Pat ma este elsőnek mosogatta el. Szegényke! Nem
tehetett róla, hogy olyan csúnya!

Pat örült, amikor lefekhetett, és a holdfénnyel átszőtt
alkonyban osont el az ágyába, amikor lila árnyékok gyűltek
össze a kút mögötti hótorlasz szélárnyékos oldalán, és a
nyugati szél könyörtelenül cibálta az Ezüst Erdő nyírfáit.
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Aztán Judy, aki előbb elvégezte a fejést, elszántan csörtetett
be a szobájába.

– Mi emészt, Pat? Az eccer bizonyos, hogy ha ilyen képet
vágsz, mint ma, akkó' annak valami komoly oka kell hogy
legyen. Egy kukkot sem szólva jöttél-mentél, és úgy
meresztetted a szemed a tükörre, mintha azt figyelnéd, mikó'
jelennek meg az első ráncaid. Könnyíccs a lelkeden,
drágaságom!

Pat felült.
– Jaj, Judy, ugye, hogy borzasztó dolog csúnyának lenni?

Nagyon csúnya vagyok, Judy?
– Á, szóval errő' van szó? Hohó, oszt ki mondta, hogy

csúnya vagy, ha megkérdezhetem?
– Senki. De a zsúron Kathie Madison mellettem állt a tükör

előtt…, és magam is láttam.
– Hohó, nem sok lány akad, akit a szépséges Kathleenem

ne homályosítana el! Nem tagadom, hogy tetszetős kis
perszóna! Ahogy az anyja is az vót. De neki sem jutott több
férj, mint a csúnyácska húgának, csak az az egy, és én
mondom, az sem vót egy főnyeremény. Amilyen szép vót,
rossz lóra tett fel mindent. Általában nem a szép lyányok
kötnek jó házasságot, Patsy drágám. Ott vót példának okáér'
Bay Shore-ban Cora Davidson. Olyan szép vót, hogy a férfiak
mind bolondútak utána. De tény, Patsy drágaságom, és ezt a
tulajdon anyja mesélte nekem, hogy nem kérte meg soha
senki, csak egyetlenegy férfi. Szerdán kérte meg a kézit, oszt
csütörtökön már el is vitték szegény fejit a diliházba. Nekem
elhiheted! És hallottad mán, mi történt az Annie húga esküvői
vacsoráján? Egy héttel hamarább megsüttették az esküvői
tortát Charlottetownba', hogy lepipálják eleganciába' a



236

szomszédjaikat, oszt amikó' a menyasszony belevágott, egy
rakás egér ugrott ki belőle, és végigrohant az asztalon! Hohó,
hogy ott micsoda visítás és felugrálás vót! Inkább vót tor, mint
esküvői vacsora! Davidsonék attó' fogva csak lehajtott fejjel
tudtak emberek közé menni, én mondom neked.

De mit sem számított, amit Judy mondott. Patet aznap este
nem lehetett mesékkel elbolondítani.

– Jaj, Judy, nem bírok arra gondolni, hogy a csúnyaságom
miatt a családom örökké szégyenkezni fog, és… az emberek
úgy fognak hívni, hogy „az a csúnya Gardiner-lány"! Múlt
héten a tortasütő versenyen Silverbridge-ben senki sem vette
meg Minnie Fraser tortáját, mert Minnie olyan csúnya…

Pat hangja elcsuklott a sírástól. Judy felismerte, hogy
tapintatos bánásmódra van szükség. Leült Pat ágyára, és nagy
szeretettel nézett a kislányra. A drága kis jószág a széles,
barátságos mosolyával, amivel mintha az egész világot
magához akarná ölelni, és azzal az aranybarna szemivel! Hát
hogy lehetne csúnya! Az első gyerekkori zsúrján ilyen
elbizakodott kis nőszeméllyel veti magát össze, és összetört
szívvel gyün haza!

– Nem mondom, hogy világszépe vagy, Patsy drágaságom,
de azt igen, hogy előkelő megjelenésű! Még nem teljesedté' ki.
Várj néhány évet, amíg a karod-lábod nyurgasága elmúlik.
Ilyen szemmel meg egy kis szerencsével jobb férjet fogsz majd,
mint sok más lyány.

– Jaj, Judy, én nem a férjfogásra gondolok! – zokogta
türelmetlenül Pat. – És nem akarok olyan módfelett szép sem
lenni. Betsszel olvastunk a múlt héten egy mesét egy lányról,
aki olyan gyönyörű volt, hogy tömegek csődültek ki, hogy
láthassák, és egy király belehalt az iránta érzett szerelembe.
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Ezt semmiképpen sem szeretném! Csak annyira szeretnék
csinos lenni, hogy az emberek szívesen nézzenek rám.

– Oszt ki vót az, aki nem nézett rád szívesen? – tudakolta
szenvedélyes haraggal Judy. – Ha Kathie Madison, az az
önhitt kis nőszemély mondott valamit, amivel belegázolt a kis
érzéseidbe…

– Nem annyira az, amit mondott, Judy, hanem ahogy
mondta: „Ilyen barna bőrrel…", mintha indián volnék! Jaj,
Judy, a bőrömet nem nőhetem ki, vagy igen?

– Van, aki a barna bőrt sokkal szebbnek látja, mint a rózsás
fehéret. A fehér bőrű nyáron csupa szeplő lesz.

– És még csak olyan okos sem vagyok, Judy. Én csak
szeretni tudom az embereket… meg a dolgokat.

– Hohó, az ám a nagy adottság…, és nem sok embernek
van benne része, édes kincsem! És most lássuk sorba', hogy
állsz külső dolgában. Vegyük sorra nyugodtan és kritikusan.
Szép a szemed, ahogy Csiling is mondta neked…

– És azt is mondta, hogy helyes az orrom. Tényleg az, Judy?
– Az bizony…, és finom kis szemöldököd van… hohó, hisz

se eleje, se vége az előnyöknek! És szép kis füled van,
rózsaszín és formás. Lefogadom, hogy az a Kathie nem
henceghet a füleivel, nem bizony… ha eccer Madison.

– A haja többnyire eltakarta, de az egyiket
megpillantottam… És tényleg elállt – vallotta be Pat.

– Nem megmontam! A szád talán kicsit széles, de te nem
látod, milyen helyesen kunkorodik, amikó' nevetsz,
drágaságom! Hohó, és milyen édes a nevetésed! És milyen
arisztokratikus bokád van! Bármibe fogadhatunk, hogy
Kathie-nek vaskos a lába…
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– Igen, így van – merített vigaszt Pat az emlékekből. – De
olyan csodálatos haja van! Nézd csak az enyémet… egyenes,
mint a szög, és olyan csúnya vörösesszőke!

– A hajad fokozatosan sötétedni fog, édes kincsem. És kész
csoda egyébként is, hogy nektek, lyányoknak egyáltalán van
hajatok vagy bőrötök, hisz csupasz fejjel futkostok a napon és
a szélben! Anyád és a finom nővére mind a ketten nap elleni
főkötőt hordtak.

– Jaj, Judy, az rémes lenne! Úgy szeretem a napot meg a
szelet!

– Hohó, akkó' meg ne siránkozz, hogy barna a bőröd és a
hajadat kiszítta a nap! Nem megy, hogy a kecske is jóllakjon,
oszt a káposzta is megmaraggyon. Amúgy meg, asszem, így
egészségesebb.

– Winnie-nek olyan bájosan göndörödik a haja. Nem értem,
az enyém miért nem.

– Winnie-ben több van a Selbykből, benned meg a
Gardinerekből. Anyád…, hohó, neki oszt igazi tartós hullám
vót a hajában, úgy ám, ami Jessie nénikédnek akkó' sem lett
vóna, ha egy évig főzi és süti a fejit. De neked megvan a
magad stílusa, és olyan édesen tudsz hízelegni, amikó' valamit
ki akarsz az emberbő' imádkozni…, és amikó' mosolyogsz, a
szemed úgy csillog, mint Gardiner nagyanyádnak…, oszt ő
vót a legcsinosabb idős hölgy, akit életembe' láttam. És úgy
tucc ránézni valakire, hogy lesütöd a szemed, oszt megint
felnézel, hogy azzal később hatalmas dúlást végzel majd a
férfiszívekben. Láttam Csiling arcát, amikó' így néztél rá.

– Komolyan mondod…, Judy?
– Hohó, talán nem kéne ezt mondanom…, nem mintha

előbb-utóbb nem jönnél rá magad is. Én mondom, Patsy
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drágaságom, egy ilyen pillantás felér ezer kék szemmel és pici
rózsabimbó szájjal! Anyád is nagy mestere vót! Hohó, a maga
idejében ő is tudott egy-két kunsztot!

– Apa azt mondja, hogy lánykorában anya híres szépség
volt, Judy.

– Lehet ám, hogy azér' mondja, mer' olyan nehezen tudta
megszerezni! Mindenki azt hitte, hogy anyád Fred Taylort
választja. Hohó, annak igazán mézesmázos vót a beszéde!
Lyukat tudott bárki hasába beszélni. De amikó' komolyra
fordút a dolog, anyád mégis apádat választotta. Sok férfi szíve
sajgott az esküvőjükön.

– De anya csinos volt, Judy!
– Anyád tulajdon nővére… Doris nénikéd… ő oszt nem vót

csinos, nekem elhiheted, mégis több udvarlója vót, mint
anyádnak valaha is. Szerintem azér', mer' mindig olyan
álomszuszékon festett, hogy a férfiak fel akarták ébreszteni. A
Bay Shore-i lányok közül ő vót a világ lustája, mégis anyád
után ő vót a kedvenc. Ugyanakkó' Evelyn nénikéd karja és
válla vót a legszebb mind közül, és neked is olyan lesz egy
szép napon, drágaságom, amikó' kicsivel több hús rakódik a
csontjaidra. Ott vót Flóra nénikéd, aki csuda egy kacér
teremtés vót. Mindenkivel kokettált, akit csak meglátott. De az
ilyesminek semmi értelme, Patsy drágám. Néhányat érdemes
az ujjad köré tekerni, de nem mindet. Ezt jegyezd meg jól, míg
el nem jön a te időd.

– Kathie mesélte, hogy Jim Madison felmászott
Silverbridge-ben a legmagasabb fa tetejére, hogy lehozzon
neki egy csillagot.
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– Hohó, oszt lehozta, drágám? Se szeri, se száma, annyiféle
módon lehet kérkedni. De most aludj szépen, nyugodt szívvel.
Asszem, kicsivel jobb a véleményed magadról, ugye?

– Sokkal jobb, Judy. Azt hiszem, elhamarkodottan ítéltem.
De olyan barnának látszottam…

– Elárulok neked egy szépségápolási titkot, Patsy drágám.
Tavasszal reggelente menj ki a kertbe, és mosd meg az arcodat
reggeli harmattal. Nem mondom, hogy olyan fehér és rózsás
leszel, mint Kathleen, de a bőröd selymes lesz tőle.

– Tényleg, Judy?
– De mennyire! Nincs benne a Hasznos Tudnivalókról

szóló könyvemben? Holnap majd meg is mutatom.
– És te miért nem mostad az arcodat, Judy?
– Hohó, az én öreg elefántbőrömet semmilyen csoda nem

tudja selymessé varázsolni. Fiatalon kell kezdeni. Georgie
Shortreed igazi szépséggé vált ezzel a módszerrel, úgy ám! És
jó partit csinált egy olyan családbú', ahol több volt a vénlány,
mint pudingban a mazsola. Meséltem mán, hogy Kitty húga
hogy puskázta el az egyetlen esélyit? Egy este, merő
véletlenségbő' egy fazék mosogatólevet löttyintett ki az
udvarlója nyakába, amikó' a fiatalember a konyha küszöbén
állt, és éppen a bátorságát próbálta összeszedni ahhó', hogy
bekopogjon. A „fiatalember” megvót mán vagy ötven is, és a
csúnya lányok sem vótak ellenére, az udvarolgatás amúgy sem
vót a szokása. Oszt el is ment, és nem jött vissza többé, ami
nem is csoda, hisz a legjobb öltönyét tönkretette a zsíros
mosogatólé. A Shortreedeknek szokásuk vót lustaságbó' csak
kinyitni az ajtót, oszt kiönteni a mosogatóvizet, mindegy, hogy
jobbra vagy balra, de sosem néztek ki, áll-e ott valaki.
Meséltem mán, hogy az öregapjuk, Dick Shortreed hogy
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veszett össze a közvetlen szomszédjukkal, Ab Bollingerrel egy
tyúk miatt?

– Nem – válaszolta Pat. Elfészkelt a párnáján; ismét
boldogan várta Judy meséjét.

– Három évig huzakodtak a tyúk miatt, és még a bíróságra
is elmentek miatta… mármint legalábbis a békebíróhoz…, az
egész határ ezen nevetett. És miután annyi pénzt kötöttek a
torzsalkodásra, amiből vagy száz tyúkot is vehettek vóna,
ugyanennek az Ab Bollingernek a lyánya fogta magát, és
hozzáment az öreg Dick Shortreed fiáhó', mire az öregek
kibékültek, és leölték a tyúkot az esküvői lakomára.
Gondolom, elég rágós jószág lehetett mán akkorra.

Miután Judy kiment, Pat felkelt az ágyból, és az ablakhoz
osont, ahol a jégvirágos üvegen holdfény csillogott. Winnie
még nem jött fel, és nagyon csendes volt az éjszaka. Pat látta a
kristályként sziporkázó hóval borított mezőket, a Suttogó
Ösvényen az árnyékokat, a templom-csűr tetejéről lógó
ezüstös jégcsap-rojtot. Bets manzárdablaka a Hosszú Házban
még világos volt. Pat ismét békességben volt a világgal. Mit
számít, ha ő maga nem egy szépség? Itt voltak neki a ragyogó
rétek, erdőn-mezőn a hold titkainak, a szeretett Ezüst Erdőnek
a szépsége.

Azért, amikor ismét becsusszant a takaró alá, vigasztaló
volt a tudat, hogy Kathie-nek Madison-füle van.
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XX.A szerelem partjai
1.

– Még mielőtt leszállna az este, esni fog – bizonygatta
délben Judy. – Né' csak, milyen tisztán rajzolódik ki a
Ködhegy!

Pat őszintén remélte, hogy mégsem fog esni. Csilinggel azt
tervezték, hogy lesétálnak a partra. Nagy esemény volt ez Pat
életében, mert ugyan Ezüst Erdőből észak felé el lehetett látni
a nagy öbölig, keleten pedig a kikötő sziporkázó kék
kanyarulatáig, a partig másfél kilométer volt az út, és az Ezüst
Erdő-beli gyerekek nem jutottak le gyakran. Pat úgy érezte,
szüksége van valamire, ami felvidítja. Gombszem, a
legédesebb kiscica, aki valaha megfordult Ezüst Erdőben,
aznap reggel minden ok nélkül meghalt. Addigi örömei –
szökellései a „homályban", villámgyors futkosása fel a fákra, a
Régi Részben az apró egerek összefogdosása, a napozás a
sírköveken – mind odalettek. Pat könnyes szemmel temette el
a drága kis jószágot, aki még tegnap este olyan gyönyörű volt.

Egyébként is „faséban” volt Siddel Sid békája miatt. Pat
szíve mindig vérzett a bebörtönzött lényekért, és Sid már egy
hete őrizte szegény békát egy vödörben az udvaron.
Valahányszor Pat ránézett, a béka könyörgő tekintetével
találkozott a pillantása. Talán volt egy apja vagy anyja, férje
vagy felesége a tóban. Vagy csak egy kedves barátja, akit
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szeretett volna viszontlátni, így aztán Pat visszavitte a Tó
Mezejére, Sid pedig nem beszélt két napig a húgával.

Egész délután a hőség hullámai reszkettek a Boglárka Mező
fölött, és a nap „vizet húzott", mintha nyugaton egy távoli
Takács ég és tenger között az eső fényes szálait szőné, ám még
így is tüneményes este volt, amikor Pat, Csiling – és McGinty –
elindultak a partra, bár messze lent, az alföldön egy-egy kis
ködfolt fehérlett itt-ott, amelyekből jelenésszerűen álltak ki a
fenyők csúcsai.

– Oszt nehogy belefulladjatok! – figyelmeztette őket Judy,
ahogy ezt mindenkivel tette, aki csak lement a partra. –
Vigyázzatok, nehogy bepuffanjatok a partfokról, vagy
besodorjon az apály, vagy elüssön egy autó, mielőtt még
elérnétek a parti utat, vagy… –, de a gyerekek már
hallótávolságon kívül értek, mielőtt Judy újabb „vagy"-okat
ötölhetett volna ki.

Pat imádta a hosszú, vöröses utat, amely egyenesen a
tengerhez tartott, és csak akkor kanyargott váratlanul a
lucfenyős „vadonban", ha a kedve úgy tartotta. Az út szélét
lila virágú hegyi babér, és a kerítések mentén tündérfüst és
keskenylevelű sásbokor, vagy – ahogy Judy hívta – „gyorsan
csókolj meg", azaz vadárvácska szegélyezte. Pat különösen ezt
a nevet szerette, de ezt igazán nem mondhatta hangosan egy
fiú előtt! A két gyerek boldogan kalandozott tovább, a bíbor
lóhere mézzel teli elkeskenyedő végét szívogatták, a bolondos,
boldog kiskutya lógó nyelvvel rohangált előttük. Néha
beszélgettek, máskor csak hallgattak. Pat ezt nagyon szerette
Csilingben. Ha nem akart, nem kellett beszélgetnie.

A partra vezető út felénél be kellett térniük Mr. Hughes-
hoz; Csilingnek a nagybátyja megbízásának kellett eleget
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tennie. Hughes-ék háza meglehetősen omladozott, de
Csilingnek tetszettek mulatságos, csillogó ablakai. Csiling
minden házon az ablakokat figyelte: valami különös módon
vonzották. Azt vallotta, hogy az ablak naggyá tesz vagy
tönkretesz egy házat.

– Tegyek ilyen ablakokat a házadba, Pat? – kérdezte.
Pat kuncogott. Csiling már minden elképzelhető formájú

ablakot beépített Pat képzeletbeli házába.
Míg Csiling eleget tett a megbízásának, Pat szívesebben

várt volna kint, és az ablakokat bámulta volna, még ha több
ablaküveg ki is tört, és rongyokkal helyettesítették is őket, de
Csiling magával vonszolta a házba. Tudta, hogy odabent
három Hughes lány vár, és nem volt hajlandó egyedül elébük
állni.

Mr. Hughes nem volt otthon, de megkérték őket, hogy
foglaljanak helyet, és várják meg. Egyikük sem érezte jól
magát. A Hughes-ház konyhája – Judy szavaival élve –
„borzasztóságos állapotban” volt, a vacsoraasztalon levő
piszkos tányérokon nagy sereg fekete légy lakmározott. Sally,
Bess és Cora Hughes egymás mellett ültek velük szemben, és
vigyorogva nézték őket, olyan rosszindulatúan, ami egy félénk
vagy érzékeny ember aggályait bizonyosan nem oszlatta el.
Pat csak felületesen ismerte őket, de már hallott róluk.

– Melyikünket veszel feleségül, ha felnősz? – kérdezte
hamiskás mosollyal Bess Csilingtől.

Csiling kínjában vérvörös lett. Csupasz lábával csoszogott a
földön, de nem válaszolt.

– Ó, de szégyenlősek vagyunk! – kuncogott Sally. –
Nézzétek csak, lányok, hogy elpirult!
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– Idehozom anya mérőszalagját, és megmérem a száját! –
jelentette ki Cora, és kiöltötte a nyelvét Csilingre.

Csiling üldözött, kétségbeesett arcot vágott, de még most
sem szólt. Valószínűleg nem is tudott volna megszólalni. Pat
dühös lett. Ezek a lányok gúnyt űznek Csilingből! Eszébe
jutott egy szó, amit a lelkész a múlt vasárnapi prédikációjában
említett. Patnek fogalma sem volt, mit jelent, de tetszett a
hangzása. Olyan fennkölten csengett.

– Ne is törődj velük, Csiling! Ezek csak protoplazmák –
mondta lekicsinylően Pat.

Ezzel egy pillanatra beléjük fojtotta a szót, de aztán
elszabadultak a Hughes-indulatok.

– Girhes! – kiabálta Bess.
– Vakarcs! – kiáltotta Cora.
– Holdvilágképű! – fröcsögte Sally, majd mind együtt: –

Neked aztán nem kéne felháborodnod, Pat Gardiner!
– Nem vagyok dühös, ha erre céloztok – jelentette ki

fagyosan Pat. – Csak sajnállak benneteket.
Ezzel sikerült a Hughes lányokat felbőszítenie.
– Sajnálsz minket? – nevetett undokul Bess. – Inkább az

öreg boszorkányotokat, Judyt sajnálnád. Amikor meghal,
egyenesen a Rossz Helyre kerül! Ahova a boszorkányok
szoktak.

Pat levetkőzte minden méltóságát. Felszegte az állát.
– Judy nem boszorkány! Ha jól tudom, édesapátok Mary

Ann Clenahan unokatestvére, nem?
Ez tagadhatatlan volt, de Sally mégis kivágott egy tromfot.
– Miért nem látogat meg soha az anyád? – fordult

Csilinghez.
– Azt hiszem, ez nem rád tartozik – torkollta le Pat.
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– Nem hozzád szóltam, Gardiner kisasszony – vágott vissza
Sally. – Nem ártana lehűtened a forró fejedet!

– No, no, mi ez a felhajtás?
Mrs. Hughes caplatott be a férje ócska nemezkalapjában,

amit durva szálú hajára nyomott. Belerogyott egy ütött-kopott,
ódon plüssfotelbe, és szemrehányóan hordozta körbe a
tekintetét.

– Ki piszkált fel, Csiling? Gondolom, ti ugrattátok, lányok.
Igazán nem látom be, miér' nem próbálsz meg úgy viselkedni,
Csiling, mintha rendesen neveltek vóna. Nem szabadna törődnöd
a szamárságaikkal, Csiling. Túlontúl szeretnek szórakozni.

Még hogy szórakozni! Mintha a vendégek sértegetése
szórakozásszámba menne! De végre megérkezett Mr. Hughes.
Csiling átadta a nagybátyja üzenetét, és a két gyerek
kiszabadult. McGinty már régen elmenekült, és most a parti
úton várt rájuk.

– Felejtsük el az egészet! – javasolta Pat. – Nem rontjuk el a
kirándulásunkat azzal, hogy rájuk gondolunk!

– Nem őkróluk van szó – vallotta be Csiling, aki
meggyötörtségében már nem törődött azzal, hogy nyelvtanilag
helyesen beszél-e vagy sem. – Hanem arról, amit… az
anyámról mondtak.
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2.

Olyan csodálatos volt a parton, hogy hamarosan
elfelejtették a Hughes-epizódot. Elhagyták az Apró-öböl öreg,
széltépte lucfenyőit, és leszaladtak oda, ahol a szél és a part
hívogatták egymást. Úgy siklottak el mellettük a
halászcsónakok, mint a látomások. A távolból odahallatszott a
homokpadot ostromló hullámok dörgése, itt azonban
alázatosan meghúzta magát a tenger, és halkan dorombolt.
Végigfutottak a parton, az arcukat csípte a szélfútta homok.
Belegyalogoltak a sziklák között összegyűlő tengervízbe.
„Tengeri palotákat” emeltek uszadék fából és kagylókból.
Végül letették őket a vörös „partfok” alatt a part egy kis
beívelésében egy vörös sziklára, és a lágyan elhalványuló, lilás
alkonyatban messzire révedt a tekintetük a világ szélén túli
varázslatos partot kutatva.

– Szeretnél messzire menni, Pat? Oda, a távolba?
– Nem – borzongott meg a kislány. – Túl messzire lenne az

otthonomtól.
– Én meg igen – mondta álmodozva Csiling. – Oly sok

minden van a világon, amit látni szeretnék…, a nagy palotákat
és katedrálisokat, amiket az emberek építettek. Azt is
szeretném megtanulni, hogy építették őket. De…

Csiling elhallgatott. Tudta, hogy nincs értelme
reménykedni. Amennyire meg tudta ítélni, élete hátralevő
részében is köveket szed, és fiatal lucfenyőket ás majd ki a
nagybátyja farmján.
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– Joe azt mondta, hogy tengerész szeretne lenni, akárcsak
Horace bácsi – mesélte Pat. – Meg azt is, hogy utálja a
gazdálkodást, de mostanában már ezt sem emlegeti. Apa nem
is hallgatna rá.

– Jövő héten kezdődik az iskola – mondta Csiling. –
Gyűlölök bejárni. Miss Chidlaw szeretné, ha csatlakoznék a
felvételire készülőkhöz…, de mi értelme? Nem juthatok be az
Akadémiára… soha.

– Szeretnél ott tanulni, Csiling?
– Hát persze! Ez az első lépés. De nem járhatok oda.
– Azt akarják, hogy jövőre én is iratkozzak be a felvételi

előkészítőre, de nem fogok – jelentette ki határozottan Pat. –
Nem akarok főiskolára járni! Itt maradok Ezüst Erdőben, és
segítek Judynak. Hát nem csodálatos a sós tengeri levegő
illata, Csiling? Bárcsak gyakrabban lejárhatnánk a partra!

– Lent, a kikötőben a ködpamacsok olyanok, mint a
kísértetek, nem? És nézd ott azt a kis magányos hajót… olyan,
mintha a világ szélén lebegne. A tenger felől köd kúszik a
szárazföldre. Azt hiszem, jobb, ha indulunk, Pat.

A távozásuk előtt csak egyetlen akadály tornyosult. Mialatt
ott üldögéltek, megkezdődött a dagály. A víz már majdnem a
lábukat nyaldosta. A parti szirteknél a sziklák már majdnem
víz alá kerültek. Hirtelen sápadtan meredtek egymásra.

– Nem tudjuk… megkerülni a szirteket – akadt el Pat
lélegzete.

Csiling felnézett a föléjük magasodó sziklákra. Fel tudnak-e
mászni rájuk? Itt nem. Túlságosan meredekek voltak.

– Mit gondolsz, Csiling… megfulladunk? – suttogta Pat, és
belekapaszkodott Csilingbe.
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Csiling átkarolta. Pat kedvéért bátornak és higgadtnak
kellett maradnia.

– Nem, dehogy. Látod azt a kis barlangot a sziklában? Oda
fel tudunk mászni. Megesküdnék rá, hogy a tengervíz olyan
magasra sosem emelkedik.

– De hát nem lehetsz benne biztos! – kiáltotta Pat. – Ne
feledkezz meg Judy történeteiről, amelyek a dagály miatt
csapdába esett és megfulladt emberekről szóltak!

– Az Írországban történt. Itt sosem hallottam hasonlóról.
Gyere gyorsan!

Csiling felkapta McGintyt, és a vízen át, ami most már a
térdükig ért, futásnak eredtek. Két igencsak rémült gyerek
kapaszkodott fel a kis barlanghoz. Tulajdonképpen nem kellett
volna félniük: a barlang magasan a dagály fölött volt. De
ebben egyikük sem volt egészen biztos. Összebújtak, s maguk
közé vették McGintyt. Legalább a kutyus nem aggódott:
mindegy, hogy indián síkon vagy lappföldi havas
pusztaságban járt, ha az a két ember, akit szeretett, mellette
volt.

Pár perc elteltével Pat rémülete is alábbhagyott. Csiling
mellett mindig biztonságban érezte magát. És nem tartotta
valószínűnek, hogy a dagály ilyen magasra emelkedik. De
vajon mennyi időbe telik, mire ki tudnak innen szabadulni?
Odahaza a családja már biztos majd' megőrül az
aggodalomtól! Bárcsak eszükbe jutott volna Judy intelme!

De Patet a történtek ellenére vonzotta a helyzet
regényessége. Hiszen nincs is annál romantikusabb, mint
dagálytól körülvéve, a szárazföldtől elvágva egy barlangban
rekedni! Ami Csilinget illette, ha tudja, hogy teljes
biztonságban vannak, tökéletesen boldog lett volna. Nem
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kellett Paten senkivel sem osztoznia, ami nem esett meg
gyakran, amióta Bets beköltözött a Hosszú Házba. Nem
mintha nem kedvelte volna Betset. De Pat volt az egyetlen
lány, akinek a társaságában sosem volt félénk.

– Ha azok a borzalmas Hughes lányok most látnának
minket, hogy nevetnének! – kuncogott Pat. – De bánom már,
hogy hagytam, hogy kihozzanak a sodromból. Judy szerint
sosem szabad odáig lealacsonyodni, hogy az embert a söpredék
felbosszantsa.

– Én nem voltam dühös – árulta el Csiling. – De fájt, amit
anyámról mondtak. Azért, mert… igaz.

Pat együttérzéssel szorította meg a kezét.
– Biztos, hogy egy szép napon eljön majd, Csiling.
– Már feladtam a reményt – ismerte be keserűen Csiling. –

Múlt karácsonykor sem küldött lapot.
– Hát soha nem válaszol a leveleidre, Csiling?
– Én… sosem küldöm el a leveleimet, Pat – vallotta be

boldogtalanul a fiú. – Még egyetlenegyet sem küldtem el.
Minden vasárnap írok egyet, de egy dobozban tartom mindet
a régi komódban. Anyám sosem válaszolt az elsőre…, így
aztán többé nem küldtem egyet sem.

Pat egyszerűen képtelen volt ellenállni a késztetésnek.
Annyira sajnálta Csilinget, aki vasárnapról vasárnapra
leveleket írt, és sosem küldte el őket! A pillanat hatása alatt
átölelte Csiling nyakát, és arcon csókolta.

– Nincs hozzád fogható a világon, Pat – mondta
megvigasztalódva a fiú.

– Úgy van, úgy van! – dobolta a farkával McGinty.
A távoli partok már csak elmosódott szürke földcsíkok

voltak. A leszálló éjszaka sötét árnyai vették körül őket.
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– Játsszunk mindenfélét, amivel eltölthetjük az időt! –
javasolta Pat. – Játsszuk azt, hogy a sziklák táncolnak…

– Találjunk ki mindenfélét a fenti régi házzal
kapcsolatban… – mondta Csiling.

A régi ház a jobb kéz felőli sziklaszirten épült. Nem
hasonlított a partot pettyező halászkunyhókhoz. Egy különc
angol építette két nemzedékkel korábban, aki áthozta ide a
családját, és rejtélyesen élt ebben a házban. Úgy tűnt, sok a
pénze, és vígan éltek itt, míg a felesége meg nem halt. Akkor
épp olyan hirtelen hagyta el a szigetet, ahogy itt felbukkant.
Ilyen helyen senki sem vásárolt házat, és a ház lassan
omladozni kezdett. Betörtek az ablakok, ledőltek a kémények.
A szobákban, ahol egykor muzsika, kacagás és táncoló lábak
kopogása visszhangzott, most csak a szél és a köd
vendégeskedett. A sűrűsödő homályban a régi ház olyan
végzetes külsőt öltött, mint amit bármely hétköznapi épület
szokott az éjszaka leplébe burkolva… mintha sötét titkokon
merengene… olyan komor tetteken, amelyeket a történelem fel
sem jegyzett.

– Kíváncsi lennék, meggyilkoltak-e valakit abban a házban
– suttogta Pat kellemesen libabőrös borzongással.

Benépesítették a házat azoknak az alakjaival, akik
valamikor ott éltek. A leghátborzongatóbb dolgokat eszelték
ki. Az angol megölte a feleségét… ledobta a szirtről… a ház alá
temette… az asszony szelleme ilyen éjszakákon kísért. Viharos
éjjeleken a házban zokogás és jajveszékelés hallatszik…
holdfényes éjszakákon pedig olyan, mintha árnyak töltenék
meg… nyugtalan, aggodalmas árnyak. Halálra rémisztgették
egymást, és McGinty, akit tragikus hangjuk felizgatott,
gyászosan vonított.
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Egyszer csak úgy megijedtek, hogy képtelenek voltak
tovább játszani. Sötét volt, de olyan sötét, hogy nem látták az
öblöt, bár a tenger mormolását hallották. A homokzátonynál
jajongott a tenger. Időnként egy-egy szélroham metszően
hideg esőt vágott be a barlangjukba. Az elhagyatott parton kis
hullámok zokogtak. A szél maga is mintha az életre keltett
kísértetek hangját hozta volna. Kísérteties hely volt… Pat
közelebb húzódott Csilinghez.

– Bárcsak jönne valaki! – suttogta Pat.
Abban a pillanatban – bár ritkán szoktak valóra válni a

kívánságok, de Paté mégis meghallgatásra talált. Egy
halovány, le-fel bukdácsoló fénypont jelent meg a vízen…
közelebb siklott…, és egyszer csak egy csónakot pillantottak
meg, benne egy őszülő, idős halásszal. Csiling vadul kiabálni
kezdett, és a csónak kikötött a szirtfoknál. Andrew Morgan
felemelte a lámpását, és hunyorogva szemügyre vette őket.

– Jesszusom, csak nem a Gordon fiú és a Gardiner lány? Mi
az ördögöt kerestek itt? Elvágott benneteket a dagály, mi? No,
nem kevés szerencsétek van, hogy arra gondoltam, lemegyek
az Apró-öbölhöz egy zsák sóért. Hallottam, hogy az a kutya
ugat, oszt gondoltam, megnézem mán, hun van. Másszatok le
szépen… óvatosan, no… úgy, ügyesek vagytok. Oszt hova
akartok menni?
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3.

Két hálás gyerek ért ki a szárazföldre az öbölben, és
egykettőre haza is iramodott. Finom, kristálytiszta eső
záporozott rájuk, de nem bánták. Boldogan rontottak a szélből,
esőből és sötétből Judy konyhájába, az otthon fényébe, hisz a
ház tárt karokkal várta őket!

Judy azonban kitért a hitéből.
– Halálra fáztatok! A legkevesebb egy tüdőgyulladmány

lesz!
– Nem, Judy, a futástól tényleg kimelegedtünk. Ne szidj

meg, Judy! És ne szólj, kérlek, senkinek! Anya aggódna, ha
legközelebb megint lemennénk a partra. Gyorsan száraz ruhát
veszek, Csiling pedig bebújik Sid egyik ingébe. Te pedig adsz
egy falatot, ugye, Judy? Éhesek vagyunk, mint a farkasok.

– Hohó, hisz vízbe is fulladhattatok volna…, vagy ha az
öreg Andy Morgan nem bukkan ott fel…, úgy ám, az a vén
tökfej ez eccer jó időben jó helyen vót…, akkó' ott kellett vóna
maradnotok, amíg el nem kezdődik az apály… szép kis
botrány kerekedett vóna belőle!

– A Hughes lányok amúgy is világgá kürtölték volna! –
nevetett Pat.

– Ugyan, az a díszes társaság! – legyintett megvetően Judy,
amikor elmesélték, mi történt Hughes-éknál. – Az a Sally nevű
lyány azóta kotyog bele a világba, hogy helyire rakták a
nyelvit! Egy kígyó bűvölte meg, amikó' hároméves vót, és
azóta sem tud helyesen beszéni.

– Egy kígyó, Judy?
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– Úgy, ahogy mondom. A küszöbön tekeredett össze, oszt
Sally a szemibe nézett. Az anyja egy fahasábbal odasuhintott a
kígyónak, oszt Sally úgy sikított, mintha őt érte vóna az ütés.
A vén Hughes maga mesélte a történetet, így ti döntsétek el,
mennyi lehet benne az igazság! Lehet, hogy szégyellték, hogy
a lyányuk selypít…, de a kígyókkal senki sem szállhat szembe,
oszt Sally hatéves koráig nem szabadút a kígyósziszegéstől.
Mary Ann McClenahan azt állította, hogy váltott gyerek.
Hohó, bizony jól tettétek, hogy Mary Ann nevében lehordtátok
őket. Én mondom, nem büszkék a rokoni szálakra! De… ha a
gyöngülő emlékezetem nem csal… minek is nevezted őket?

– Protoplazmának! – bökte ki Pat büszkén.
– Hohó, ha jól belegondolok, ezt aztán éppen rájuk szabták!

– bólintott Judy. – Most pedig üljetek le, és egyetek egy falatot!
Anyádat felküldtem alunni, és egy hangot sem szóltam arró',
hová mentetek, de többé haza ne gyüjjetek ilyen stiklikkel!

– Tudod, Judy, unalmas világ lenne, ha soha semmi
szokatlan nem történne – mondta bölcsen Pat. – És ha nem
esnének meg kalandok velünk, semmire sem emlékezhetnénk
vissza öregkorunkban.

– Ez ám az okos gyerek! – dicsérte csodálattal Judy.
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XXI. Judy mit szólna ehhez?
1.

Amikor Pat szeptemberben Silverbridge-be utazott, hogy
pár napot eltöltsön Hazel nénikéjénél, szívesen kerekedett fel,
mert egy rövid száműzetés Ezüst Erdőből már nem tűnt olyan
szörnyűségnek, mint régen, és Hazel néni otthona nagyon
vidám hely volt, amelyet boldogan keresett fel. De amikor a
látogatása vége felé azt a hírt kapták, hogy Cuki és Sid is
kanyarósak, és Patnek nem szabad addig hazamennie, amíg el
nem múlik a veszély, hogy elkaphatja, a hír mindjárt más
színben tüntette fel az ott-tartózkodását. Ám más
körülmények folytán Patnek mégis sikerült tűrhetően éreznie
magát, és a rátörő honvágy kínjai közepette azzal
vigasztalódott, hogy mindenkinek levelet írt.

(A Betsnek szóló levél. Tollal, tintával rajzolt szép, kis
fekete cicákkal keretezve.)

Legédesebb Elizabeth!
A „legédesebb” gyöngédebb szó a „drága"-nál, nem gondolod?

Most van a születésnapom, és a tiéd is, és nem szégyen-gyalázat,
hogy nem tölthetjük együtt? De még ha nem is tudtunk együtt lenni,
egész nap mégis Rád gondoltam és szerettelek! Szerintem csodálatos,
hogy szeptemberben van a születésnapunk. Azt hiszem, ez az egyik
legnagyszerűbb dolog, ami történhetett velem, mert a szeptember a
kedvenc hónapom. Olyan barátságos, és mindig olyan érzésem van,
mintha ilyenkor az év felhagyna a sietséggel, és volna ideje az
emberrel törődni.
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Gondolj csak bele, Bets, tizenkét évesek lettünk! Milyen kevés idő
telt el azóta, hogy gyerek voltam. És gondold csak el, hogy a
következő születésnapunkon már serdülő lányok leszünk. Robert
bácsi vénkisasszony nénikéje azt mondja, hogy ha az ember bekerül a
serdülő időszakába, az évek csak repülnek, és mire észbe kapsz, már
meg is öregedtél. El sem hiszem, hogy valaha öregek leszünk… te
igen, Bets?

Igazán kellemesen érzem magam itt. Hazel néni háza nagyon
bájos, de minden sokkal szebb lenne, ha megoszthatnám veled az
élményeimet. A szobám ablakából a gyümölcsösre lehet kilátni, és
balra van egy édes kis völgy, tele fiatal lucfenyőkkel és árnyékokkal.
Jobban mondva a lucfenyők fiatalok, nem az árnyékok. Szerintem az
árnyékok mindig öregek. Gyönyörűek, de egy kicsit mindig félek
tőlük, mert olyan, de olyan öregek. Hazel néni nevetett, amikor ezt
mondtam, és kijelentette, hogy biztos Judy Plum ültette el a fejemben
ezt a gondolatot, mert folyton a tündérekről szóló meséivel tömi a
fejünket, de szerintem ennek semmi köze Judyhoz. Pusztán arról van
szó, hogy én mindig olyan elevennek találom az árnyékokat, kivált
olyankor, amikor a holdfény és az alkonyat egymásba folyik.

Gyakran el szoktam sétálni Robert bácsi testvérének a házába,
hogy Sylvia Cyrilla Madisonnal játsszak.

Szeretem ezt a nevet! Olyan tetszetős, fodrozódó, gurgulázó
csengése van, mint egy csermelynek. Kedves lány, de soha nem fogok
senkit annyira szeretni, mint téged, Bets. Sylvia Cyrillát kedvelem,
de téged szeretlek. Sylvia Cyrilla nagyon csinosnak tartja Sidet.
Valamiért nem szeretem hallgatni, amikor Sidet dicséri. Amikor a
már felnőtt nővére, Mattie, mondta Sidről ugyanazt, büszke voltam.
De amikor Sylvia Cyrilla, azt utáltam hallani. Miért?

Sylvia Cyrilla bátyja, Bert, azt mondta, hogy csinos, huncut kis
jószág vagyok. De biztos csak udvariasságból mondta.
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Hazel néni megtanítja nekem a fudge12 készítésének és az
azsúrozásnak a fortélyait. Szeretek ilyesmivel foglalkozni, de Sylvia
Cyrilla szerint ez régimódi. Szerinte a lányoknak most már pályát
kell választaniuk. Ő majd ezt is teszi. Én azonban biztosra veszem,
hogy nem akarom. Valaki fudge-ot is kell, hogy tudjon készíteni, és
azt is észrevettem, hogy Sylvia Cyrilla legalább annyira szeret fudge-
ot enni, mint bárki más.

Sylvia Cyrilla legkedvesebb barátnőjét Jen Campbellnek hívják.
Szórakoztató lány, de nem szereti, ha bármiben is fölé kerekednek.
Amikor elmeséltem, hogy Sidnek és Cukinak kanyarója volt, büszkén
kijelentette: „Nekem mumpszom, kanyaróm, vörhenyem és
középfülgyulladásom volt egy év leforgása alatt, és most még a
mandulámat is ki kell vetetnem!” Mérhetetlenül zöldfülűnek éreztem
magam.

Jen azt kívánja, bárcsak fiúnak született volna. Én nem, és te?
Azt hiszem, remek dolog lánynak lenni.

Fent írom a levelemet Hazel néni padlásszobájában, és odakint
esik. Szeretek eső idején a padláson lenni, te nem? Szeretem a kinti
édes, esőillatú homályt. Az esőnél nincs barátságosabb, amikor
szelíden szemerkél. Rob bácsi szerint igazi padláslakó vagyok, pedig
valójában azért szeretek idefent lenni, mert az egyik ablakból látom a
kikötőt, a másikból Ezüst Erdőt. Innen csak egy kis fehér foltnak
látszik a nyírfaerdő előtt. A házatokat nem látom, de a Ködhegyet
igen, csak éppen most északra, és nem keletre, ahogy otthonról.
Furcsa, „Aliz Tükörországban” érzést kelt bennem.

Ma este az eső alatt szeles árnyékok repülnek a kikötő fölött…,
mintha hosszú, hatalmas, ködös szárnyak lennének. Furcsa érzés
elnézni őket… majdnem fájdalmas, mégis szeretem ezt a látványt.
Jaj, drága Bets, hát nem csodás élni, és ilyennek látni a dolgokat?

12 Fudge: nagyon tömény amerikai édesség – a ford.
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Elárulok neked egy titkot. A világon senkinek sem mondanám el,
csak neked. Tudom, hogy nem nevetsz ki, és nem bírom elviselni a
gondolatát, hogy titkaim vannak előtted.

Azt hiszem, múlt vasárnap este nyolckor szerelmes lettem! Hazel
néni elvitt egy egyházi hangversenyre, amit három vak ember adott.
Az egyik zongorázott, a másik hegedült, egy pedig énekelt. Az
énekesnek mennyei volt a hangja, Bets, és olyan szép volt! Sötét haja
volt, gyönyörű orra és mesés kék szeme, annak ellenére, hogy vak
volt. Amikor énekelni kezdett, olyan furcsán elgyengültem, úgy
éreztem, mintha mindjárt elájulnék. Azt hittem, megfertőz a vallás,
ahogy Judy szokta mondani, de aztán egy szempillantás alatt
tudtam, mi történt, mert remegni kezdett a lábam. Egyszer
megkérdeztem Judyt, honnan lehet tudni, hogy az ember szerelmes
lett, mire azt válaszolta: „Hát remeg kicsinyég az ember lába.”

Ó, mennyire vágytam rá, bárcsak valami különleges, elragadó
dolgot tehetnék, amivel felhívhatnám magamra a figyelmét, vagy
akár meg is halnék miatta. Nagyon örültem, hogy Hazel néni
kölnivizet tett a kezemre, mielőtt elindultunk, és a kék ruhámat
vettem fel a kék kis gyöngysorommal, még akkor is, ha nem láthatta.
Borzasztó lett volna akkor beleszeretni valakibe, amikor az ember az
agyonhordott ruhájában van, vagy szörnyen megfázott, mint
szegény Sylvia Cyrilla, aki egész este szipogott és az orrát fújta.

Ó, ezt sosem felejtem el, Bets! Csak az a baj, hogy nem tartott
sokáig. Hétfő reggelre már túl is voltam rajta. Olyan rettenetesnek
éreztem, mert vasárnap este még azt hittem, egy örökkévalóságig
tart, mint a regényekben. Most semmi ilyet nem érzek iránta, bár
kicsit szédülök, amikor rá gondolok. Állhatatlan lennék? Azt nagyon
nem szeretném.

Hát nem lesz csodálatos, hogy hamarosan hazamehetek és ismét
együtt lehetünk? Mindennap kihúzok egy napot a naptárban, és
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esténként azért imádkozom, hogy Ezüst Erdőben már senki se kapja
el a kanyarót. Kérlek, ne olvass verseket az Őrfenyő alatt, míg vissza
nem érek! Nem bírok arra gondolni, hogy nélkülem vagy ott.

Most le kell feküdnöm, hogy „szépre aludjam magam", ahogy
Rob bácsi szokta mondani. Szeretem ennek a kifejezésnek a csengését.
Képzelj el valakit, aki csúnyán fekszik le, és gyönyörűen ébred! Neked
nem lenne olyan nagy dolog, mert te gyönyörű vagy, de szegény
fejemnek!

Igazán nem bánnék egy vak férjet, mert nem érdekelné, hogy
csinos vagyok-e. De azt hiszem, sosem látom viszont.

Gondolj rám, ha lehet, minden pillanatban:
A Te Patríciád

Ui.: Hazel néni azt mondja, bubifrizurát kellene nyíratnom. De
mit szólna hozzá Judy?



260

2.
(Levél anyának) Legdrágább anyám!
Úgy teszek, mintha itt lennél velem, anyám, és érezném ölelő

karodat. Kimondhatatlanul sóvárgok utánatok. Az itt töltött
napokban van valami kellemes, de éjjel oly távolinak tűntök.
Hiányzom nektek? És Ezüst Erdőnek? Drága Ezüst Erdő! Amikor
ma éjjel feljöttem a padlásra, és arrafelé néztem, ahol a ház áll,
minden olyan sötét és kihalt volt. Aztán váratlanul életre kelt, az
ablakokban felragyogott a fény, és azt képzeltem, látlak
mindegyikőtöket, és Judyt, Kandúr uraságot, és talán egy kicsit
sírtam is.

Nagyon boldog vagyok, hogy Sid és Cuki jól vannak. Remélem,
Cuki nem felejt el. Örülök, hogy a sütőbe tetted a leveledet, hogy ne
kapjak benne kórokozót, mert nem lehetne annál borzalmasabb, mint
ha most, amikor végre hazamehetek, én is ágynak esnék itt
kanyaróval. Legdrágább anyám, míg távol vagyok, remélem, nem
vesz elő a szokott szörnyű fejfájásod.

Minden este elolvasok egy szakaszt a bibliából, anyám, és utána
imádkozom is. Miss Martha Madison érkezett ide hosszú látogatásra.
Robert bácsi a háta mögött a Vénkisasszony Nagynénjének nevezi;
ugye, látod, így, nagybetűsen. Esténként bejön hozzám, és
megkérdezi, hogy imádkoztam-e. Nem szeretem, amikor idegenek
ártják bele magukat az imáimba. Már lassan egy éve, hogy apa
hazajött Nyugatról, de még most is minden este hálát adok ezért
Istennek. Nem köszönhetem meg neki elégszer. Jen mesélte, hogy
unokatestvérei élnek ott, és csodás vidék. Bizonyára az is…, de
mégsem ugyanaz, mint Ezüst Erdő.
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Van azonban itt valami, amit nagyon szeretek, anyám. Az ágyam
előtti báránybőrt. Olyan finom kiugrani az ágyból, és belefúrni a
lábujjaimat a puha bundába. Sokkal jobb, mint a hideg
viaszosvászon, vagy akár egy csomózott szőnyeg. Kaphatnék egy
báránybőrt, anyám? Már ha ezzel nem gázolok bele Judy érzéseibe.

Ma csodálatos levelet kaptam Betstől. Úgy szeretem Betset, anya!
Micsoda öröm, hogy ilyen gyönyörű barátnőm van! A hangja az
Ezüst Erdőben játszó szélre emlékeztet. A szeme pedig olyan, mint a
tiéd, mindig úgy csillog, mintha valami elbűvölő dolog járna a
fejében.

Te vagy a leggyönyörűbb anya. Szeretek levelet írni, mert
könnyebb valamit leírni, mint elmondani.

Lehetne az új téli ruhám piros, anya? Szeretem az olyan puha,
ragyogó színeket, mint a piros. Sylvia Cyrilla azt mondja, hogy
havonta szeretne új ruhát, de én nem. Olyan sokáig akarom hordani
a ruháimat, hogy megszeressem őket. Nem szívesen gondolok arra,
hogy a tavalyi barna ruhámat már kinőttem. Olyan sok boldog
pillanatot éltem át abban a kedves, régi ruhában.

Kérlek, vigyázz, nehogy Judy megkaparintsa a régi ruháimat a
csomózáshoz, amíg haza nem érek! Tudom, hogy kiszemelte magának
a sárga matrózblúzomat, de az ujját le tudod, ugye, engedni?

Tüneményes újhold kúszik az égre a kikötő felett, bár a szél kicsit
szomorúan jajong idefent a padláson. Judy azt mondta, amikor
hároméves koromban egy este a teliholdat láttam, megjegyeztem:
„Látok egy embert az égen, aki egy lámpást visz!” Tényleg ezt
mondtam?

A Vénkisasszony Nagynéni azt mondja, szeret a lepedők közé
levendulát tenni. Amikor erre azt válaszoltam, hogy mi somkórót
teszünk, csak megvetően elfintorodott. Hazel néni tegnap azt



262

mondta, süthetek ebédre „Brown Betty"-13t, de képtelen voltam
rendesen elkészíteni a Vénkisasszony Nagynéni árgus pillantásától
kísérve, aki csak azt leste, mikor követek el hibát. Így aztán nem is
lett jó, és óriási szégyenbe kerültem. Mellesleg a Brown Betty név
olyan emberevősen hangzik.

Tudod, szerintem Sylvia Cyrilla anyja egyszerűen bálványozza a
szalonját! Zárva tartja, a rolókat lehúzza, és csak a nagyon
különleges vendégek teszik be oda a lábukat. Úgy örülök, anya, hogy
mi teljesen belakjuk a házunkat!

A Vénkisasszony Nagynéni szerint ma éjjel fagy várható.
Remélem, hogy nem. Nem szeretném, ha megcsípné a virágokat,
mielőtt hazaérek. De ma észrevettem, hogy a sárga levelek kezdenek
lehullani a nyárfákról, így biztosan vége a nyárnak.

Most dobtam ki egy csókot, hogy a szél elvigye hozzád. És
rengeteg csókot teszek ebbe a levélbe is, egyet mindenkinek, és
mindennek, és külön egyet-egyet apának és Cukinak. Hát nem nagy
szerencse, hogy a szeretettől nem lesz a levél súlyosabb? Ha ennek az
ellenkezője lenne a helyzet, ez a levél olyan nehéz lenne, hogy
képtelen lennék a feladását kifizetni.

Hazel néni kisbabája nagyon édes, de nem olyan szép, mint Cuki
volt. Jaj, anya, ugye, nincs az Ezüst Erdőben lakókhoz fogható?
Olyan gyönyörű család vagyunk! És te vagy mind közül a legszebb!

Odaadó lányod:
Pat

Ui.: Hazel néni azt mondja, bubifrizurát kellene vágatnom. Mit
gondolsz, Judy még most is nagyon zokon venné? Sylvia Cyrilla azt
mondja, az anyja egy hétig sírt, amikor ő levágatta a haját, de most
már szereti így.
P.

13 Cukorszirupos, fahéjas almatorta – a ford.



263

3.

(A Sidnek szóló levél)
Legdrágább Sid!
Olyan boldog vagyok, hogy kezded jobban érezni magad, és már

tudsz enni. A Vénkisasszony Nagynéni szerint nem szabad sokat
enned, amikor kanyaróból lábadozol, de azt hiszem, Judy sokkal
járatosabb ebben a kérdésben, mint a Vénkisasszony Nagynéni.
Nagyon szomorú voltam, hogy beteg vagy, és én nem vagyok
melletted, hogy lázas homlokod lehűtsem, vagy bármi apróságot
megtegyek neked. De tudtam, hogy Judy gondosan ápol majd, ha
anyának Cukival kell foglalkoznia.

Szeretek itt lakni. Kedves, barátságos ház, és Hazel néni
megengedi, hogy fél tízig fent maradjak. De örülök majd, ha
hazamehetek! Remélem, nem kapom el a kanyarót, de azt hiszem,
igazán izgalmas lenne betegeskedni. Nagy hűhót csapnának
körülöttem. Amint felépülsz, visszamegyünk a Titkos Mezőnkre, és
megnézzük, hogy vannak a lucfenyők.

Sylvia Cyrilla azt mondja, hogy Fred Davidson és a húga, Muriel
régen ugyanúgy csüngtek egymáson, mint te meg én, de aztán
veszekedtek, és ma már nem szólnak egymáshoz. Jaj, Sid, kérlek, soha
ne veszekedjünk! Nem bírnám elviselni.

De hát ők természetesen Davidsonok.
Sylvia Cyrilla azt mondja, a South Glen-i Petersonoknak nagy

ijedségben volt részük a múlt héten. Azt hitték, hogy Myrtle
Peterson elszökött. De aztán kiderült, hogy csak vízbe fulladt. És
Sylvia szerint May Binnie-nek udvarolsz. Ugye, ez nem igaz, Sid?
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Sosem szabadna egy Binnie-nek udvarolnod. Nem tartoznak a
társadalmi osztályunkba.

Bárcsak Betset vennéd el, amikor majd felnősz! Azt tényleg nem
bánnám, ha ő költözne Ezüst Erdőbe. Mind a ketten nagyon örülnénk
neki, és biztos, hogy te elbűvölő feleséget kapnál. És tudom, hogy nem
lenne ellenére, ha én is veletek laknék.

Ha a szürke, fehérfoltos csűrbeli macskának kölykei lennének,
mondd meg Joe-nak, hogy tegyen félre nekem egyet.

Nemsokára itt a szántás ideje. Időben otthon leszek, hogy segítsek
almát szedni. Bert Madison arra tanít, hogy kell tengerészcsomót
kötni, én pedig majd megtanítom neked, de May Binnie-nek nem
mutatod meg, ugye, Sid?

Szeretett húgod:
Pat

Ui.: Hazel néni azt mondja, hogy bubifrizurát kellene vágatnom.
Mit gondolsz, javítana a külsőmön? De mit szólna Judy?
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4.

(A Csilingnek szóló levél)
Drága Csiling!
Remek, hogy olyan gyakran írtál nekem! Örülök, hogy

hiányoztam. Ezüst Erdőben senki sem mondta, hogy hiányoztam
neki. Gondolom, Sid és Cuki túl betegek voltak hozzá, Winnie és Joe
meg már olyan nagyok, hogy nem sokat számítok nekik.

Fent vagyok a manzárdszobában. Szeretek idefent üldögélni, és
elnézni, ahogy a lucfenyős völgyre leszáll az éjszaka, és hallgatom,
ahogy a szél jajong a kémények körül. Ma éjjel olyan szél fúj, amit
Judy „kísértetes szélnek” szokott hívni. Az a versrészlet jut róla az
eszembe, amit te olvastál fel a Boldogságban töltött utolsó napunkon:

Vad s rémisztő orkán kél éjfelén,
S holtak hangja tölte be a végtelent.14

E sorok hallatán mindig kellemes borzongás fog el, Csiling, és
örülök annak, hogy te is így érzel. Sid szerint ez csupa ostobaság.
Kinevet, amikor azon töprengek, mi az értelme annak, amit a fák
mondanak, és mit bán némelyik szél. De te sosem nevetsz rajtam,
Csiling. Éjszakánként, mielőtt itt elalszom, mozdulatlanul fekszem,
és arra gondolok, hogy hallom, ahogy a drága Boldogságban a víz a
mohos sziklákon zubog.

Hogy van McGinty? Öleld meg a nevemben! A Vénkisasszony
Nagynéninek van egy kutyája, de nagyon sajnálom szegényt. A néni
sosem engedi el a közeléből, és szerencsétlennek csak egy

14 Sir Walter Scott: A tó hölgye (The lady of the lake).
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gumipatkánya van, azzal játszhat. Sylvia Cyrilláéknál több kutya is
van, Bert kutyája, meg Myrtle-é, és persze a család kutyája, de egyik
sem olyan aranyos, mint McGinty. Rob bácsi édesapjának az út
végén szintén van kutyája, de ő egyáltalán nem érdekes. Rob bácsi
szerint mindig olyan fáradt, hogy a kerítésnek kell támaszkodnia,
hogy ugatni tudjon. Kutyákról jut eszembe, hogy egy csodálatos
verset találtam Hazel néni albumában, aminek az a címe: A kis
kutyaangyal. Sírtam, amikor elolvastam, mert téged meg McGintyt
juttatta az eszembe. Láttam, ahogy McGinty kisurran a
mennyország kapuján Szent Péter lábai között, hogy „a reszkető
sötétben ugatással üdvözöljön”. Jaj, Csiling, egészen biztos, hogy az
olyan drága kiskutyáknak, mint amilyen McGinty, van lelkük.

Kíváncsi vagyok, mi lenne a véleményed Hazel néni házáról.
Szerintem az, hogy túl magas. Pedig igazán nagyon szép belül. Csak
nincs hátsó lépcső, amin üldögélni lehetne, se kerek ablak, se kulcsra
nyíló lakat.

Szeretném kikérni a véleményedet, Csiling! A kikötőből az öreg
Mr. Peter Morgan azt állította, hogy fiatal korában kalóz volt, és
milliókat érő kincset ásott el egy nyugat-indiai szigeten, aztán soha
többé nem talált oda. Ha ezt négy évvel ezelőtt mondta volna, még
hittem volna neki, de túl sokáig várt vele. Bárcsak olyan könnyen el
tudnék hinni dolgokat, mint régen!

Robert bácsi birtokának végében a kerítés Queen és Prince
megyék határvonalán fut. Nagyon izgalmas belegondolni, Csiling,
hogy elég egy kerítésen átmászni, hogy egyik megyéből a másikba
jussunk. Az ember arra számít, hogy ott minden más lesz.
Mindennap átmászom, csak a kaland izgalmáért. Hazel néni szerint
nekem nem kell sok, hogy valami izgalomba hozzon, de szerintem
meg ez nagyon szerencsés. Milyen lenne az élet egy kis borzongás
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nélkül? És milyen lenne Betsek, Csilingek, Sidek, Judyk és Ezüst
Erdők nélkül?

Jó barátod:
Pat

U.i.: Hazel néni azt mondja, hogy szerinte bubifrizurát kellene
vágatnom. Szeretnéd, ha levágatnám a hajam, Csiling?
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5.

(A Judynak szóló levél Judy megjegyzéseivel) Drága,
szeretett Judym!

Mintha ezer éve jöttem volna el otthonról, és annyira hiányoztok
mindannyian, meg a drága, régi konyha is. Hazel néni konyhája
nagyon modern, de nem olyan barátságos, mint a miénk, Judy!
Amikor esténként rám tör a honvágy, feljövök a padlásra, és elnézem
Ezüst Erdő fényeit, és magam elé képzelem, mit csinál éppen
mindenki, és látom, hogy magadban beszélve kenyeret dagasztasz a
konyhában. (Ki hitte vóna?) És Kandúr uraság a padon elmélkedik.
(Hát persze, te vagy a nagy gondolkodó, Kandúr. Nagy
kedvem vóna szétkürtölni a világban, hogy többet gondúkozol
egy nap, mint más egy héten.) Itt nincsenek macskák, mert Robert
bácsi Vénkisasszony Nagynénje olyan gyakran jön látogatóba és
olyan sokáig marad, és mert a néni nem szereti őket. Én meg nem
nagyon szeretem a Vénkisasszony Nagynénit. (Hohó, ezér' nem is
hibáztatlak, Patsy!) Nagyon csúnyácska. Tudom, hogy én sem
vagyok világszépe, de nincs olyan orrom, mint az övé. Minden, még
a haja is mintha rettegne, és megpróbálna minél messzebb kerülni
tőle. (Ez oszt a megfigyelés!) És mégis egy kicsit sajnálom, Judy.
(Hohó, most meg az a jó szíve), mert nagyon magányos. Senkije
és semmije sincs, amit szerethetne. Borzalmas lehet.

Hazel néninek a legszebb kék steppelt, legyezőmintás takarója van
a vendégszobai ágyon. És a nappalija padlóját az a rózsás szőnyeg
díszíti, amit te csomóztál neki. Nagyon büszke rá, és mindenkinek
megmutatja. (Hohó, úgy fest, egyre nagyobb hírnevet szerzek.)
Nincs szalonja, különben oda tette volna. Sylvia Cyrilla szerint
mostanában már nem divatos a szalon. Nem is tudom, mit mondana,
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ha megtudná, hogy nekünk kettő is van. (Azám, oszt kit izgat, mit
mond? Egy szalon bármikor sokkal előkelőbben hangzik, mint
egy nappali.)

Anya azt mondja, hogy kaphatok idén télre egy piros ruhát, Judy.
És remélem, hogy megengedi, hogy kapjak hozzá egy kis piros kalapot
is. (Hohó, az biz igazán sikkes lenne!) Jen Davidson azt állítja,
hogy ő két kalapot is kap majd. Azt mondja, a Davidsonok mindig
kettőt kapnak. De az ember egyszerre csak egyet viselhet, nem, Judy?
(Ez oszt az én filozofikus csillagom.) A Vénkisasszony Nagynéni
csak megvetően szipog, amikor ruhákról beszélek, de Hazel néni
szerint csak azért, mert neki nincs rá pénze, és ha Robert bácsi nem
segítené ki minden évben, anyaszült meztelenül kéne járnia. (És a
népek nem akarnak meztelenül járni, amennyire meg tudom
ítélni a divatkönyvekbű', amiket mostanában látok.)

Jaj, drága Judy, a Vénkisasszony Nagynéni azt mondja, hogy nem
helyes tündérmeséket mondani, sőt még azt sem, hogy van Télapó!
(Aggyák csak hozzá.) De én azért továbbra is hiszek a
boszorkánykörben, az ajtó fölé szögelt patkóban meg a seprűnyélen
lovagló boszorkányokban. Olyan izgalmassá teszi az életet, ha
hiszünk bennük! Ha hiszel valamiben, teljesen mindegy, hogy
létezik-e vagy sem. (Úgy ám, a drágám egy csavaros eszű
ügyvédet is fődbe döngölne az érveivel.)

Itt nem szokás étkezések között enni, Judy. Azt hiszem, így
egészségesebb, de amikor eljön a lefekvési idő, sokat gondolok a
vajban sütött tojásodra! Szerintem a lefekvés előtt bekapott falat
igenis egészséges. (Azám, és minden épeszű ember ugyanígy
gondúkodik.) De Hazel néni nagyon jól főz. Pompás szalagtortát
süt. Bárcsak megtanulnál szalagtortát sütni, Judy! (Hohó, vén
vagyok én mán ahhó', hogy új sütési trükköket tanújjak!) De az
áfonyás süteménye nem olyan finom, mint a tiéd, Judy. Túlságosan
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édes! (Azt a hízelgős mindenit! Szeretne a kedvemben járni!)
Sylvia Cyrilla anyja finom devonshire-i krémet tud készíteni.
(Devonshire-i krémet, mi? Én mán akkó' értettem hozzá,
amikó még meg sem született, vagy még nem is gondútak rá!
De kérdem én, honnan vegyek tejszínt, ha eccer minden csepp
tejet elkűdenek a sajtgyárba?) Más tekintetben viszont egyáltalán
nem jó szakácsnő. Szemre szép, amit készít, de valahogy rossz az íze.
Sótlan vagy elsózott, vagy ízetlen, vagy ilyesmi. (Hiányzik hozzá a
sütnivalója, édes kincsem, az a baj. Nincs sütnivalója!)

Sylvia Cyrilla apjának az unokatestvére Charlottetownban a múlt
héten megpróbálta elvágni a saját torkát, de Sylvia Cyrilla szerint
nem járt sikerrel, mire kórházba vitték, és összevarrták. (Az csakis
Alvin Sutton lehetett. A Suttonok soha nem csinának semmit
tisztességesen, amibe eccer belefognak.)

Hazel néni apósa és anyósa, Mr. és Mrs. James Madison nem
messze tőlük ugyanabban az utcában laknak. Gyakran járok náluk,
ha átküldenék. Mr. James nem sokra tart, mert képtelen vagyok
megenni egy tál zabkását. Szerinte az királyi eledel. Én azonban nem
vagyok király. (Még hogy kását? Nem akarom én lejáratni a
zabkását, de a zörgő csontú Jim Madison igazán nem csap
nagy reklámot neki.) Nagyon büszkék a legidősebb lányukra,
Maryre. Bölcsészdiplomát szerzett, és jelentős ösztöndíjakat nyert el,
és egy főiskolán tanárnő. Szerintem jó lehet ilyen okosnak lenni,
Judy! (Hohó, azt viszont nemigen hallom, hogy bárki is csapná
a szelet neki!) Mr. James szereti ugratni a feleségét. Amikor Sylvia
Cyrilla apja megkérdezte, hogy meg akar-e még egyszer nősülni, csak
nevetett, és azt mondta, igen, de nem ugyanazt az asszonyt venné el.
Mrs. James azonban nem nevetett. (Hohó, hát azér', mer' tutta,
hogy csak félig tréfa, és egészen komoly.) Azt mondják, Mr.
James zabolátlanul élt, amikor fiatal volt, erre viszont azt feleli, hogy
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ha nem így élt volna, most nem lehetne róla semmit sem mesélni…,
és nem lenne más, mint egy unalmas, öreg nagyapa.

Amióta csak itt vagyok, Judy, történeteket gyűjtök, így majd
sokat mesélhetek, amikor olyan öreg leszek, mint te. Az egyik egy
farmon lakó kísértetről szól; a farm Sylvia Cyrilla nagybácsijáé, és
pofaszakálla van. Mármint a kísértetnek van pofaszakálla! Hát nem
mulatságos? (Azám, csakhogy én ismertem egy kísértetet a régi
Írországban, aki kopasz vót. Se szeri, se száma a
teremtmények furcsaságainak.) És Jen Davidsonnak volt egy
unokatestvére, aki mindig sírt, ha berúgott. Azt hittem, azért, mert
restellte, hogy részeg, de Jen szerint azért, mert nem tudta
gyakrabban leinni magát. Múlt hétfőn az öreg Mr. McAllister, aki a
hídnál lakik, feljött meglátogatni Mr. Jamest, és azt mondta, már
vasárnap is feljött volna, csak egész nap a sátánnal birkózott. Mit
gondolsz, Judy, tényleg így volt, vagy csak költőien fejezte ki magát?
(Hohó, ha nem csalódom, jó viszonyban akart maradni a
feleségivel. Az az asszony egy angyallal is véres vitába
keveredne. Úgy igaz, hogy Mr. McAllister tévedésből vette el
azt az asszonyt. Amikó' megkérte a kezit, arra számított, hogy
majd nemet mond, és amikó' mégis igent mondott, szegény
Johnny McAllisternek élete legnagyobb meglepetésében volt
része.) A testvére rettenetes ember volt, és az öklét rázta Isten felé,
amikor meghalt. (Mi mást várhatunk egy McAllistertől?
Azoknak szemernyi jó modoruk sincs, még a halálos ágyukon
sem, Patsy drágám.) A Maltby fivérek egy veszekedés után
harminc évig nem beszéltek egymással, és csak azután békültek ki.
Valószínűleg így már feleolyan érdekesek csak. Rob bácsi szerint
azért békültek ki, mert elfelejtették, min vesztek össze, de ha
valamelyiküknek mégis eszébe jutna, kezdenék az egészet elölről. És a
hídnál lakó Mr. Gordon Keys úgy fegyelmezi a feleségét, ha nem azt
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teszi, amit akar, hogy csipkét horgol. Az asszony utálja ezt látni, és
inkább beadja a derekát.

Az eddigi legmulatságosabb történet a következő: sok éve már,
hogy az öreg Sam McKenzie nagyon beteg volt Charlottetownban, és
már mindenki azt hitte, meghal. Nagyon gazdag és fontos
személyiség volt, így Mr. Trotter, a temetkezési vállalkozó tisztában
volt vele, hogy a család előkelő koporsóban szeretné majd eltemetni,
és azonnal rendelt is egy különlegesen finom darabot, hogy kéznél
legyen, ugyanis nagyon hideg tél volt, és attól tartott, hogy a szoros
bármikor befagyhat. És akkor az öreg Sam fogta magát, és jobban lett,
és szegény Mr. Trotter nyakán meg ott maradt a drága koporsó, amit
bizonyára senki sem vett volna meg. De nem szólt egy kukkot sem, és
pár hónappal később az öreg Tom Ramsay, aki szintén gazdag és
fontos ember volt, hirtelen feldobta a talpát, amikor a kutya sem
számított rá. És Mr. Trotter azt mondta a családnak, hogy csak
egyetlen olyan koporsója van raktáron, amely alkalmas Mr. Ramsay-
nek, ők pedig megvették, így az öreg Tom Ramsay-t Sam McKenzie
koporsójában temették el. A titok később kitudódott, és a Ramsay-k
dühösek voltak, de már nem áshatták ki Mr. Ramsay-t.

Ez a legmulatságosabb történetem, de a legszebb az öreg Mr.
George McFadyenről szól, aki négy éve halt meg, és a mennybe ment.
Eleinte egyetlen szigetlakót sem talált odafent, de kis idő múlva
kiderítette, hogy nagyon sokan vannak, csak bezárva kellett, hogy
tartsák őket, mert attól féltek, hogy megpróbálnak visszajutni a
szigetre. Mr. James Madison mesélte nekem, de azt nem árulta el,
hogy szerzett tudomást Mr. McFadyen esetéről. Egyébként én biztos
vagyok abban, hogy így éreznék. Ha a mennybe mennék, szeretnék
visszakerülni Ezüst Erdőbe.

Attól féltem múlt éjjel, amikor olyan erősen fújt a szél, hogy
kidönti majd némelyik fánkat. Ha Joe félretesz nekem egy kiscicát,
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okvetlen adj neki egy kis tejszínt, Judy. Jen Davidsonnak van egy
nagynénje, aki négyszer ment férjhez. (Hohó, micsoda
hazugságokkal traktálhatta azokat a férfiakat!) Jen büszke rá, de
Rob bácsi azt mondja, takarékosabban kellene bánnia a férjekkel,
hiszen nem teremnek minden bokorban. Szerintem azért mondta,
hogy ugrassa a Vénkisasszony Nagynénit. Madge Davidson Crofter
Carter felesége lesz. (Azám, és a lány sok mindenen átmehetett
mán, különben rá sem nézne Carterre. Még jól emlékszem
azokra az időkre, amikor egy Davidson még az út azonos felén
sem járt együtt egy Carterrel!) Silverbridge-ben Ross Halliday és
Marinda Bailey összeházasodtak. (Úgy ám, és Marinda Bailey
mindig azt mondta, hogy nem megy addig férjhez, amíg meg
nem szokja a házasság gondolatát. Mindig is kicsit ütődött
volt. De én mondom, a férfiak mintha szeretnék az ilyeneket.
Sosem vót szemrevaló, de sosem az arra érdemes kapja a
jutalmat, és ha Ross végre boldog ember, nem Judy Plum
dóga, hogy ezt a szemire vesse.) Mrs. Samuel Carter meghalt,
pénteken lesz a temetése. Sylvia Cyrilla azt mondja, hogy
mostanában rengeteg temetés volt a környéken, de Mr. Carter meg
azt, hogy mindent összevetve a temetések meg sem közelítik az
esküvők árát. (Én mondom, nem egy leányálom, amikó' az
embernek még a vejeit is támogatnia kell, ahogy Sam
Carternek.)

Remélem, nem fárasztalak azzal, hogy el kell ezt a hosszú levelet
olvasnod, Judy. A héten mindennap írtam hozzá egy keveset, és
mindent papírra vetettem, ami csak eszembe jutott. Most már
nemsokára otthon leszek, és mindent újra átbeszélhetünk. Ne engedd,
hogy bárki is eltolja a helyéről a bútorokat, míg nem vagyok otthon!
Ha ez a levél vastagra sikeredett, az azért van, mert annyi ölelést
tettem bele neked.
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Szeretettel:
Patsy

Ui.: Hazel néni azt mondja, hogy szerinte a hajam besötétedik, ha
lenyíratom. Mit gondolsz, Judy, tényleg így lesz?

(Hát persze, jó levelet írt a drágám. Olyan magányos itt az
élet a kis táncos lábai és a kedves nevetése nélkül. Úgy
mosolyog az emberre, mintha egy kedves kis tréfán
osztoznánk, ami majd messzire kíséri. De jövőre tenger idő
lesz még arra, hogy a bubifrizurát megvitassuk. Okvetlen a
kelengyés ládámba kell tennem a levelit.)
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XXII. Egyívásúak
1.

Ha az évek nem is suhantak tova tizenkét éves koruk után,
ahogy a Vénkisasszony Nagynéni bánatosan megjósolta, azért
mégis gyorsabban múltak. Pat és Bets alig hitték el, hogy már
ilyen közel a tizenharmadik születésnapjuk, amikor anya azt
mondta Patnek, hogy Joan és Dorothy átjönnek látogatóba St.
Johnból, és kedves lenne, ha zsúrt rendeznének nekik.

– Tarthatnátok a születésnapodon. Akkor van Bets
születésnapja is, így három legyet üthettek egy csapásra –
jegyezte meg anya vidáman.

Pat nem rajongott a zsúrokért, feleannyira sem, mint ahogy
Judy szerette volna. És Joan meg Dorothy Selby látogatása sem
ajzotta fel különösebben, bár az oldalát azért furdalta a
kíváncsiság. Időről időre sokat hallott Dorothy szépségéről.
Mindkét lány fényképe szerepelt egy lap társasági rovatában,
azzal az aláírással: „A Hárslak-beli Mr. és Mrs. Albert Selby
bájos kislányai.” Az ember csak szeretné a saját szemével is
látni, hogy Dorothy olyan csinos-e, ahogy a családi szóbeszéd
tartja.

– Szerintem egy szemernyivel sem csinosabb Winnie-nél!
– Hohó, bizonyára nem, ha Winnie is úgy kicsípné

magát…, úgy ám, néha mégis a ruha teszi az embert. De
Albert bácsikád nagyon jóvágású fiú vót, és aszongyák,
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Dorothy rá üt. A bácsi sosem járt itthon sokat. Vidám, fiatal
felesége vót, aki úgy gondúta, idehaza unalmas az élet.

– Joan és Dorothy egy zárda bentlakásos iskolájába járnak –
mondta Pat. – Gondolom, szörnyen okosak.

Judy megvetően felhorkant.
– Hohó, az észt még a zárdákban sem tölcsérrel töltik az

ember fejibe. Ezüst Erdőben is vannak ám okos népek. Ne
hagyd, hogy a dölyfös városi modorukkal meg a zárdai
neveltetésükkel fölibed kerekedjenek, Pat. Azér' azt gondolom,
hogy rendes kislyányok, és mivel az egyedüli unokatestvéreid
női ágon, gondolom, majd rokonszenvet érzel irántuk.

Joan és Dorothy még huszonnégy órája sem tartózkodtak
Ezüst Erdő fedele alatt, amikor Pat titkon már eldöntötte, hogy
nem fog „rokonszenvet érezni irántuk”. Bár sosem vallotta be,
talán egy kicsit féltékeny volt Dorothyra, aki valóban megfelelt
a szépsége iránti elvárásoknak. És csinosabb volt Winnie-nél…,
de még Betsnél is, bár Patet sosem lehetett volna rávenni, hogy
ezt beismerje. Sötét, dióbarna haja volt, amely csinosan a
homlokába hullott, és mellette Pat haja vörösesnek és fakónak
tűnt. Bársonyos, barna szeme mellett Pat borostyánszínű
szeme szinte sárgának látszott. Gyönyörű volt a keze…,
amelyet nagyon gyakran az arcához emelt, és mások keze
napbarnítottnak és véznának tűnt az övé mellett. Joan az
eszesebb kettejük közül, és aki nem volt nagy szépségnek
nevezhető, nagyon büszke volt Dorothy külsejére, és kicsit
hencegett is vele.

– Dorothy a legcsinosabb lány St. Johnban – mesélte
Patnek.

– Valóban nagyon csinos – ismerte el Pat. – Majdnem olyan
szép, mint Winnie és Bets Wilcox.
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– Ja, hogy Winnie! – mosolygott elnézően Joan. – Winnie
természetesen tényleg mutatós. Te is az lennél, ha a hajad nem
lenne olyan hosszú és szörnyen egyenes. Olyan viktoriánusan
festesz!

Joannak valószínűleg nem volt pontos elképzelése arról,
mit jelent a viktoriánus, de hallhatta valakitől, és úgy vélte,
majd lenyűgözi ezzel a kifejezéssel az önállóskodó vidéki
kuzint.

– Judy nem szeretné, ha levágatnám a hajamat – jelentette
ki hűvösen Pat.

– Ja, az a furcsa, öreg szolgálótok! Tényleg hagyod, hogy
így parancsolgasson neked?

– Judy nem szolgáló! – kiáltott fel ádázul Pat.
– Nem? Hát akkor mi?
– A családhoz tartozik.
– Nem fizettek neki bért?
Pat erre még sosem gondolt.
– De… azt hiszem.
– Akkor hát szolgáló. Természetesen nagyon kedves tőled,

hogy így szereted, de anya szerint nem szabad lovat adni a
cselédség alá, mert akkor elfelejtik, hol a helyük. Fel is tűnt,
hogy Judy nem valami tiszteletteljes. De természetesen
vidéken más a helyzet. Ó, nézd csak Dorothyt a liliomoknál!
Hát nem olyan, mint egy angyal?

Pat megengedett magának egy kis szemtelenséget.
– Úgy hallottam, hogy a csinos lányokból ritkán lesznek

csinos nők. Mit gondolsz, igaz ez, Joan?
– Anya csinos lány volt, és most csinos nő. Anya

charlottetown-i Hilton – jelentette ki leereszkedően Joan.
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Pat mit sem tudott a charlottetown-i Hiltonokról, de azzal
tisztában volt, hogy Joan adja a bankot, ahogy Judy mondta
volna.

Ez akkor történt, amikor pár napja már Ezüst Erdőben
voltak. Az első napon nagyon udvariasan viselkedtek. Ezüst
Erdő olyan bájos hely… a kert olyan „eredeti"… a kút is nagyon
„eredeti"… a templom-csűr is „eredeti"… a temető
„megfizethetetlen”. Mi volt hát a baj? Pat egy szemvillanás
alatt rávágta magában. Lekezelően bántak a kerttel, a kúttal és
a csűrrel. És lenézték a temetőt!

– Gondolom, csapból isszátok a vizet – vetette oda
gúnyosan.

– Jaj, te vagy a legmurisabb drágaság! – ölelte meg Dorothy.
Ám utána azért nem viselkedtek olyan leereszkedően. Mind
felmérték egymást, véleményt alkottak, ami hosszú ideig
érvényben marad majd. Pat „eléggé kedvelte” Dorothyt, de
Joan egy „hencegő” volt.

– Bárcsak látnád a krizantémjainkat! – mondta, amikor Pat
körbevezette őket a kertben. – Apa mindig megkapja értük a
Kertészeti Kiállítás összes díját! Alec bácsi miért nem vágja ki
azt az öreg lucfenyőt? Túlságosan árnyékba borítja a kert
sarkát.

– Az a fa a család barátja – jelentette ki Pat.
– Sosem ültetnék ibolyát abba a sarokba – közölte Dorothy.

– A nyugati oldalra telepíteném őket.
– De az ibolyák mindig abban a sarokban voltak –

tiltakozott Pat.
– Hogy nyikorog ez a kapu! – borzongott meg Joan. – Miért

nem olajozzátok meg?
– Mindig is nyikorgott! – vetette ellen Pat.
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– Eredeti a kertetek, de túlburjánzik. Meg kellene ritkítani –
közölte Dorothy, amikor kiléptek onnét.

Pat sokat tanult azóta, hogy pofonvágta Normát. Ezüst
Erdő becsületének védelmében egyetlen vendéget sem volt
szabad inzultálni. Máskülönben meg sem lehetett volna
jósolni, hogy mit tett volna Dorothyval.

A házban sem volt jobb a helyzet. Joan, ha a ház az övé lett
volna, biztosan más helyre tette volna a bútorokat.

– Tudod, mit csinálnék? A zongorát áttenném abba a
sarokba…

– De annak ebben a sarokban van a helye – tiltakozott Pat.
– A szoba sokkal jobban mutatna, drágám, ha kicsit

változtatnál a berendezésen – próbálkozott Joan.
– A szoba meggyűlölne, ha megváltoztatnád – fakadt ki Pat.
Joan és Dorothy magukban mulatva összenéztek Pat háta

mögött. És Pat ezt tudta is. De megbocsátott nekik, mert
dicsérték Betset. Azt mondták, hogy Bets bájos, és édes a
viselkedése.

– Hohó, jó szíve van, oszt persze jó modora is –
kommentálta Judy.

Pat rokonszenvet kezdett érezni Joan iránt, amikor az
megcsodálta a madáretetőt, amit Csilingtől kapott. Csiling
értette a módját az elbűvölő madáretetők készítésének. De
amikor személyesen találkoztak Csilinggel, Joan megint
eljátszotta Pat jóindulatát. Dorothy kedves volt hozzá… talán
túl kedves is…, de Joan csak a rosszul levágott hajat és a
jellegtelen ruhát látta. És Dorothy később azzal dühítette fel
Patet, hogy ezt mondta:

– Olyan drága dolog tőled, hogy kedves vagy ehhez a
szegény fiúhoz!
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Leereszkedő! Ez volt a megfelelő jelző rá. Csilinggel is
lekezelően bánt. Csiling ennek ellenére szívesen hallgatta
Dorothy zongorajátékát. És nem lehetett tagadni, hogy
Dorothy jól zongorázott. Winnie előadása elhalványult az övé
mellett. Mindkét Selby lány nagyon muzikális volt… Joan éjjel-
nappal gyakorolt a gitárján, Dorothy pedig a zongorán
csillogtatta meg tudását.

– Az ember azt hihetné, ki akarja szaggatni a billentyűket –
mormolta Judy, aki nem szerette, ha így elhomályosítják
Winnie-t.
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2.

A látogatás tehát nem volt nagy siker, bár az idősebbek –
valamennyien, Judy kivételével – úgy találták, hogy a lányok
remekül kijöttek egymással. Patnek nehezére esett
szórakoztatni Joant és Dorothyt, akiket állandóan mulattatni
kellett. Képtelenek voltak elszórakoztatni magukat, ahogy Pat
meg Bets csinálták. Pat megmutatta nekik a temetőt, és név
szerint bemutatta az összes mezőt, a Régi Részt és a Suttogó
Ösvényt. Még afelett is igyekezett elsiklani, hogy Sid később
visszavitte Dorothyt, és megmutatta neki a Titkos Mezőt. De
rettenetesen fájt neki.

Tudta, hogy a család azt gondolja, hogy Sid „odavan”
Dorothyért. Talán ez jobb volt, mint hogy May Binnie-be
szerelmes. De Pat nem akarta, hogy Sid bárkiért is rajongjon.

– Egyszerűen féltékeny vagy Dorothyra, mert Cuki annyira
megkedvelte! – gúnyolódott Sid.

– Nem én… szó sincs róla! – kiáltotta Pat. – Csak az… a mi
kettőnk titka volt!

– Nagyok vagyunk már ahhoz, hogy titkos mezőink meg
hasonló badarságaink legyenek – jelentette ki felnőttesen Sid.

– Utálok felnőni! – zokogta Pat. – Jaj, Sid, nem érdekel,
hogy szereted Dorothyt… sőt örülök neki…, de neki nem volt
fontos az a mező!

– Ez igaz – ismerte el Sid. – Azt kérdezte, mi a csodát
láttunk benne, amitől titok lett. És ha már itt tartunk, tényleg
mit láttunk, Pat?
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– Ó! – Pat tehetetlennek érezte magát. Ha Sid nem látta,
amit akkor láttak benne, akkor semmivel sem láttathatta meg
vele.

Joant és Dorothyt nem érdekelte a nyírfaerdei faház, sem a
csűrben a macskák kergetése, és a két pihés farkú, vörös cica
hidegen hagyta őket, bár Dorothy figyelemfelhívásként
eljátszott velük, ha fiúk voltak a közelben. Bájos kis álla alatt
dédelgette őket, sőt még a naptól meleg kerek, bársonyos
fejüket is megpuszilta… „Csak azért – morogta magában Judy
–, hogy a fijúk azt kívánják, bárcsak cicák lennének ők is!”

Nem ismerték a képzelet kalandos szárnyalásának örömét.
Nem szerettek hosszú, kövér gilisztákkal horgászni a
Jordánban, nem üldögéltek órákig a kerítésen vagy egy nagy
kövön, vagy egy almafa ágán, hogy megbeszéljék mindazt,
ami a szemük elé tárul, ahogy Pat és Bets tették. Semmi
élvezeteset nem találtak abban, hogy Síró Willy sírkövén
üldögéljenek, és az első csillagot keressék az égen. Joe elvitte
őket esténként a kocsival, és a kiruccanás némi izgalmat
jelentett. Olyan ruhákat viseltek, amelyekhez foghatót még
nem láttak North Glenben, és azok a lányok, akik szemügyre
vehették a ruháikat, még évekig emlékeztek rájuk. De a városi
lányok unatkoztak, bár udvariasan igyekeztek palástolni.

Egy dolgot azonban szerettek: a konyhában vagy a hátsó
lépcsőn üldögélni a szeptemberi alkonyatban, amikor a sötét
hegyek mögé leszálló ég a nap lágy ragyogását tükrözte
vissza, és a nagy erdőben a nyírfaágak úgy lengedeztek,
mintha csókokat hintenének a világnak, és Judy meséit
hallgatták, miközben piros, dióhoz hasonlóan édes almát ettek.
Ez volt az egyetlen alkalom, amikor Pat és az unokatestvérei
őszintén kedvelték egymást. És nem nézték le – bár Dorothy



283

„eredetinek” tartotta, hogy a konyhában esznek – a történetek
után bekapott „falatkákat”. Pat rajtakapta őket, ahogy
magukban mulatva összenéztek Judy tükörtojása és tőkehalas
pitéje fölött, de olyan meleg szavakkal dicsérték meg a
püspökkenyerét és a fánkját, hogy Judy szíve kicsit meglágyult
irántuk. Judy lelkiismeret-furdalást érzett, mert ő maga sem
szerette a lányokat, miközben súlyt helyezett arra, hogy Pat
szeresse őket. Kandúr uraság, aki Judyn kívül soha senkivel
nem törődött, meglepő módon megkedvelte Joant, és
mindenhova követte. Pat azt hitte, Judy majd féltékeny lesz, de
úgy tűnt, ennek az érzésnek nyoma sincs Judyban.

– Tuggya, hogy azt a lányt szemmel kell tartani – húzta fel
az orrát Judy.

– Kellemes itt nyáron – ismerte el Joan egy ilyen estén. – De
borzalmasan unalmas lehet télen.

– Dehogy! Nagyon szép a tél is. Olyan meghitt télen –
bizonygatta Pat.

– Még kazánotok sincs – folytatta Joan. – Hogy a csodában
nem fagytok halálra?

– Minden szobában kályha van! – világosította fel büszkén
Pat. – És nagy halomban áll a tűzifa… nézd csak ott azt a
rakást! Látjuk a tüzet, nem kell egy padlóba vájt lyukhoz
húzódnunk, hogy átmelegedjünk.

Joan nevetett.
– Nálunk meleg vizes radiátorok vannak, te buta…, és

nyitott kandallók. Olyan furcsa vagy, Pat… Ezüst Erdő
tekintetében mindenen megsértődsz! Az ember azt hihetné, ez
az egyetlen hely a világon.

– Az is… számomra mindenesetre – mondta Pat.
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– Joe nem így gondolja – jegyezte meg Joan. –
Elbeszélgettem vele, míg kikocsiztunk. Nem elégedett itt, Pat.

Pat szeme elkerekedett.
– Ezt Joe mondta?
– Nem ezekkel a szavakkal, de láttam rajta. Szerintem itt

egyikőtök sem érti meg igazán Joe-t. Nem szeret a
gazdaságban dolgozni… inkább tengerész szeretne lenni. Joe-
nak nagyon mély érzései vannak, Pat, de nem szereti
kimutatni őket.

– Ó, hogy juthatott eszébe nekem elmagyarázni, milyen is
Joe!? – zokogta később Pat Judynak, miután a lányok
felmentek lefeküdni a Költő Szobájába. – Tudom, hogy Joe
dédelget holmi buta ábrándokat a tengerészettel kapcsolatban,
ahogy Joan is mondta, de apa szerint hamarosan megjön majd
az esze. Biztos, hogy Joe nem akarja itt hagyni Ezüst Erdőt.

– Nem maradhattok itt valamennyien mindörökre –
figyelmeztette Judy.

– De ezzel még évekig nem kell foglalkoznunk, Judy. Joe
még csak tizenkilenc. És Judy, ahogy Joan megjátssza, hogy
„megérti"!

– Hohó, hát itt szorít a cipő! – kuncogott Judy.
– És Joan ma azt kérdezte, nem gondolom-e, hogy

Dorothynak bájos a nevetése. És azt is mondta, hogy többen is
figyelemre méltónak tartják a nevetését. Ráhagytam,
udvariasságból…

– Hohó, mi lenne, ha az embernek nem kéne udvariasnak
lennie? De hát… muszáj!

– De szerintem Dorothy nevetése feleolyan csilingelő sincs,
mint Winnie-é!
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– Hát persze. Mindkét lánynak Selby kacagása van, és meg
sem lehet állapítani, melyikük nevet, ha nem látod őket. De
tudom, hogy erről sem téged, sem Joant nem lehet meggyőzni.
A baj az, édes kincsem, hogy te meg Joan túlságosan
egyformák vagytok ahhoz, hogy megférjetek egy csárdában.

Pat nem árult el mindent Judynak, ami bántotta, ugyanis
Joan még azt is mondta: – Végül is annak a Csilingednek szép
a mosolya.

– Nem az én Csilingem – vágta oda kurtán Pat. És mit
számít az Joannak, hogy Csilingnek szép-e a mosolya vagy
sem? Nem űzött gúnyt a hajából, a szemüvegéből és a
kirojtosodott nadrágjából? És nem nevette ki Tom bácsi
szakállát és Judy Hasznos Tudás című könyvét? Az egyik
„viktoriánus” volt, a másik „divatjamúlt”. Leereszkedően
bántak Edith és Barbara nénivel is…, akik olyan „eredeti öreg
drágaságok” voltak. Pat korábban sosem vette észre az ebédlő
mennyezetén a beázás miatt keletkezett foltot, vagy a Kis
Szalon szőnyegén a kopásokat, míg azt nem látta, hogy
Joannak szemet szúrnak, és nem figyelte meg, mennyire
mohos a konyha tetején a zsindely, míg Joan meg nem
jegyezte, mennyire szereti az ódon házakat.

– A mi házunk szinte túlságosan is új. Fehér stukkó piros
cseréptetővel… egy csöppet vakítja a szemet. Apa azt szokta
mondani, hogy idővel tompábbak lesznek a színei.

– Sosem szerettem az új házakat – mondta Pat. – Nincsenek
bennük kísértetek.

– Kísértetek? De ugye, nem hiszel bennük, Pat?
– Nem egészen kísértetekre gondoltam.
– Hát akkor mire?
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– Ó, hát csak… ha egy házban sok-sok éven át éltek…
valami bennük marad az ott élőkből.

– Ó, te eredeti drágaság! – kiáltott fel Dorothy.
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3.

Miután elutaztak, Pat lubickolt az otthon szabadságában és
csendjében. Mérhetetlenül gyönyörűséges érzés volt ismét
egyedül lenni. A könyvek, amiket mindenfelé szétszórtak,
visszakerültek a helyükre, a Költő Szobáját nem zsúfolták tele
oda nem tartozó ruhákkal, cipőkkel, hajkefékkel és
nyakláncokkal.

– Hát nem csodálatos magunkban, kívülállóktól mentesen,
itthon lenni? – kérdezte Judytól, amikor a lépcsőn ültek.
Tompa ezüstfényű este borongott az erdő felett, és a halovány,
tökéletes, arany rezgő nyár levelek beleolvadtak az árnyékba.
A mozdulatlan levegőben távolról, tompán odahangzott a
hullámok dübörgése. Kandúr uraság előkelő pózban
felkucorodott a kút talapzatára, a két vörös kismacska Pat
ölében pislogott ékkőnek beillő szemével, és kis szívük
szeretetét dorombolással öntötték ki.

– Anya azt mondja, nagyon sajnálja, hogy nem szeretem az
unokatestvéreimet. Pedig szeretem őket, Judy, csak nem
kedvelem.

– Hohó, úgy ám, három már tömeg! – jegyezte meg bölcsen
Judy. – Két lány nagyon jól kijön egymással, de amikó' hárman
vannak, oszt mind méltóságteljes modorúak, az egyikük biztos
kigyün a sodrábú'. Gyakran tapasztaltam hasonlót.

– Kis megszakításokkal kedveltem Joant, Judy…, de azt
éreztette velem, hogy nem vagyok fontos. Semmibe vett.

– Hát persze, az a lyány a holdat is lenézné. De attó' még ő
az okosabbik.
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– És hencegett… Komolyan!
– A Hiltonok mindig is szerettek feltűnést kelteni. És te

magad nem nézted le őket és nem hencegtél kicsit, Patsy
drágám? Bár nem mondom, hogy nem jogosan, mer'
felidegesítettek. Nincs sok család, ahol ne vónának kis
nehézségek. Még a Selbyknél is, nemhogy a Gardinereknél.
Elnézőnek kell lenni. Szerintem jobban kedvelnéd a lyányokat,
ha nem vóna benned az a kis féltékenység, Patsy…

– Nem voltam féltékeny, Judy!
– Hohó, légy őszinte, édes kincsem! Féltékeny vótál Joanra,

mert Joe kedvelte, és Dorothyra Sid és Cuki szeretetéér'.
Neked is vannak kis hibáid, Patsy, ahogy nekik is.

– Én mindenesetre nem füllentek. Amikor búcsúzkodtak,
azt mondták anyának, hogy csodálatosan érezték magukat.
Pedig nem így volt. Hazudtak, Judy!

– Hohó… ezt talán inkább udvarias füllentésnek
nevezném…, és talán nem is volt teljesen hazugság. Ahogy te
is mondtad, „kis megszakításokkal” jól érezték magukat.

– Lényeg, hogy van egy szó, amit nem akarok hallani, amíg
csak élek, és ez az „eredeti", Judy.

– Még hogy eredeti? Én mondom, amikó' Joan „eredetinek”
nevezte Kandúr uraságot, esküszöm, az az állat rám
kacsintott! Nem sok hiányzott, hogy elmeséljem Miss Joannak,
hogy a saját nagyapja is nagyon eredeti vót aznap este, amikó'
felemelkedett, hogy beszédet mondjon egy konzervatív párti
gyűlésen, oszt a felesége, aki született Tolman vót, oszt
ennélfogva liberális párti, a háta mögül odahajolt hozzá, és a
frakkjánál fogva visszarántotta. Akkorát csattant a hátsója a
széken, hogy a terem másik végiben is hallani lehetett! Nem
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hagyta a felesége, hogy egy szót is kinyögjön. Hohó, még hogy
eredeti!

– Néha borzasztó nagy dühöt éreztem itt, belül, Judy.
– De nem mutattad. Ez is arró' tanúskodik, hogy szépen

fejlődsz. Ezt kék megtanúnunk, csillagom, ha békében
akarunk más népekkel élni. Szóval dühös vótál? Én is az
vótam minden áldott nap, amikó' hencegni kezdtek a saját
konyhámba'. És az a Joan arró' beszélt, hogy „lépést kék
tartani az idővel”. Mingyán azt gondútam, hogy ha a saját
farkunk kergetéséből áll a lépéstartás, akkó' erre te vagy, Joan,
a legmegfelelőbb ember. Aztán arra is gondútam, hogy a Bay
Shore-i nénikéid ugyanolyanok vótak kislyánykorukban, és
gondútam, a családoknak össze kék tartaniuk, és az élet majd
kigyógyít minket sok ostobaságunkból. Nem csodá'koznék, ha
később, amikó' mán benőtt a fejetek lágya, megint
tanákoznátok, és nagyon is kedvelnétek egymást.

Pat szkeptikus csendben fogadta ezt a jóslatot. Felnézett a
Hosszú Házra, ahol Bets ablakában úgy égett a lámpa, mint
sötét hegyen egy barátságos csillag.

– Mindegy is. Örülök, hogy Betsszel megint magunkban
lehetünk. Bets az egyetlen lány, akire, mint barátnőre,
szükségem van.

– Oszt mihez kezdesz, amikó' felnő, és elmegy innét?
– De sosem fog, Judy! Még ha férjhez megy, akkor sem,

mert továbbra is itt él majd a Hosszú Házban, hiszen egyetlen
gyermek. És én is mindig itt leszek, és mindig együtt
maradunk. Már mindent megbeszéltünk.

Judy felsóhajtott, és megbökte.
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– Ne mondj ki semmit hangosan, Patsy… soha ne
hangosan, drágám. Úgy hidd el, sosem lehet tunni, ki hegyezi
a fülit.
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XXIII.Hamis napfény
1.

– Fel tudsz jönni most rögtön Boldogságba, Pat? – kérdezte
a telefonban Csiling.

Gordonék végre beszereltették a telefont, és Csiling meg
Pat gondoskodtak arról, hogy bejárassák a vonalat.

Pat tudta Csiling hangjából, hogy valami izgalmas
történt… valami izgalmas és kellemes. Mi lehet az? – kérdezte
magától. Izgalmas és kellemes dolgok ritkán adódtak szegény
Csiling életében. Pat olyan sebesen rohant fel Boldogságba,
hogy megelőzte Csilinget is, és a két hegyorom közötti
páfrányos kis völgyben várt rá. Csiling egy percig a fiatal
lucfenyők takarásában megbújva nézte Patet, ahogy gyönyörű
aranybarna szemét álmodozva az égre függeszti, és az ajkán
játszó kihívó mosoly elárulja rejtett gondolatait. Csak annyi
volt ez a mosolykezdemény, hogy a szájzugban csókolnivaló,
édes, kis ráncot vessen, amitől Csiling szíve furcsán
megdobbant, valahányszor meglátta. Mire gondol? – kérdezte
magától Csiling. Mire szoktak a lányok gondolni? Csiling azt
kívánta, bárcsak – nagy általánosságban – többet tudna a
lányokról.

Pat elfordította a tekintetét a felhőkről, és egy olyan
Csilinget pillantott meg, akinek úgy ragyogott a szeme, hogy
még a sötét, fénykioltó szemüvegen át is sütött.
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– Úgy festesz, Csiling, mintha… mintha minden álmod
valóra vált volna!

– Így is történt…, ami engem illet. – Csiling lezöttyent mellé
a fűbe, és sovány, napbarnított kezére fektette az arcát. – Pat…
anya… holnap érkezik!

Pat felsikkantott.
– Jaj, Csiling! Végre! Milyen csodálatos!
– Tegnap este kaptuk a táviratot. Rögtön áttelefonáltam

Ezüst Erdőbe, de Judy azt mondta, nem vagy otthon. Aztán
ma reggel ötkor el kellett mennem hazulról, hogy a városba
vigyek egy rakomány gyári sajtot. Most jöttem vissza… azt
akartam, hogy te tudd meg elsőnek!

– Úgy örülök, Csiling!
– Én is, Pat…, csak tudod… Bárcsak levélben írta volna

meg, hogy jön, és ne táviratot küldött volna.
– Biztos nem volt rá ideje. Hol volt?
– St. Johnban. Gondolj csak bele, Pat! Tizenöt éves vagyok,

és még sosem láttam az anyámat, úgy nem, hogy emlékeznék
rá. Még képet sem láttam róla… fogalmam sincs, hogy néz ki.
Régen valamikor – emlékszel, ugye, Pat, arra a napra, amikor
rátaláltunk Boldogságra? – azt meséltem neked, hogy
aranyszőke haja és kék szeme van. De csak elképzeltem, mert
hallottam Maria nénit, aki egyszer azt mondta, hogy „világos
hajú”. Talán nem is ilyen.

– Biztosan gyönyörű lesz, akármilyen haja vagy szeme is
van – biztosította Pat.

– Amióta csak megláttam a kis szalonotokban a Felhős
Madonnát15, úgy képzeltem, hogy anyám ilyen lehet.
Természetesen biztosan idősebb… valójában harmincöt éves.

15 Donatello Bostonban található márvány domborműve – a ford.
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Múlt éjjel nem jött álom a szememre, mert csak az érkezése
körül jártak a gondolataim. Múlt éjjel arra gondoltam, képtelen
vagyok kivárni még két holnapot.

Csiling keskeny, finom vonású arca álmodozó és merengő
lett. Pat együttérzéstől borzongva nézte. Tudta, mennyit jelent
ez Csilingnek.

– Tudom. Judy mondja, hogy amikor kicsi voltam, és azt
ígérték, „majd holnap", egyre csak nyúztam, hogy „Hol a
holnap, Judy?” A te holnapod is megvan valahol, Csiling…
ebben a szent percben. Hát nem kellemes erre gondolni?

– Ma egész nap mintha álomban éltem volna, Pat. Nem
tűnt valóságosnak. Már vagy századszor elővettem és újból
elolvastam a táviratot, csak hogy bizonyosságot szerezzek.
Bárcsak levél lett volna, Pat… egy levél, amit ő írt… amit
megérintett.

– Holnap már ő lesz itt, személyesen, és az ezerszer jobb
lesz, mint egy levél. Mennyi ideig marad?

– Nem tudom. Nem írt semmit, csak hogy idejön.
Remélem, hetekig marad.

– Az is lehet…, hogy talán elvisz magával, Csiling.
Paten feszült izgalom lett úrrá. Úgy csapott bele a gondolat,

mint a villám. És nem repesett a kilátásért. Hogy Csiling
elmenjen! A Jordán Csiling nélkül! A Boldogság Csiling
nélkül! Különös hidegség kezdődött a gyomra tájékán, és
szétterjedt a testében.

Csiling megrázta a fejét.
– Nem hiszem… valahogy… úgy érzem… nem is akarok

elmenni. De szeretném látni… érezni, ahogy átölel, legalább
egyszer! Hogy elmondhassak neki mindent. Odaadom neki az
összes levelet, Pat. Múlt éjjel elővettem őket a dobozból, és újra
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elolvastam. Az elsőket, amikor még csak nagy, nyomtatott
betűkkel tudtam írni. Milyen mulatságosak voltak! De egy
anya csak nem tartja őket annak, ugye? Egy anya szereti majd
őket, nem gondolod?

– Biztos, hogy imádni fogja a leveleidet. Lehetetlen lesz
nem szeretnie.

Csiling elégedetten sóhajtott.
– Sokkal többet tudsz az anyákról, mint én, Pat.

Világéletedben volt édesanyád.
Pat vadul pislogott. Kizárt, hogy elsírja magát! De hirtelen

szenvedélyes szánalom fogta el Csiling iránt…, akit sosem
látogatott meg az anyja…, és aki éveken át írta a soha el nem
küldött leveleket. Sajnálta az anyát is, aki mindezt
elmulasztotta.

De ez után a találkozás után minden rendeződik majd.
– Át kell jönnöd, hogy megismerd, Pat.
– Jaj, Csiling, igazán nem szeretnék. Biztosan kettesben

akartok majd lenni.
– Úgy általában igen. De szeretném, ha látnád…, ahogy azt

is, hogy ő lásson téged. És beszámolunk neki minden itteni
újdonságról, és megmutatjuk Boldogságot, ugye, Pat? Nincs
ellene kifogásod?

– Már hogy lenne! És természetesen ő is szeretné majd
látni, mert te szereted ezt a helyet!

– Nem volt időm készíteni neki bármit is…
– Szedj neki egy szép csokrot, Csiling! Annak nagyon örül

majd.
– De nálunk nincsenek szép virágok…
– Gyere át kora reggel, és szedj a mi kertünkben! Majd én

összeállítok neked egy csokrot… most virágzik a csodálatos
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fátyolvirág. Kiválasztod a virágokat, én meg elrendezem. Judy
azt mondja, értek a virágokhoz. Mi a mamád neve, Csiling?

– Mrs. Garrison – mondta keserűen Csiling. Gyűlöletesnek
erezte, hogy az anyja neve nem az, mint az övé. – A
keresztneve Doreen. Szép név, nem?

– Szóval Jim cifra özvegye végre meglátogatja a fiát? –
morogta Judy, amikor meghallotta a hírt. – Nem kapkodta el.

Gondolom, Larry Gordon írt neki pár keresetlen szót.
Hallottam, amikó' aszonta, ideje, hogy tuggya, mit tervez a
fiával, már ha tervez egyáltalán valamit. South Glenben a
tanár már régen rágja Csiling fülét, hogy az idén vegye fel a
vizsgatárgyakat, de Larry aszongya, mi haszna vóna. Igazán
nem várhattyák el tőle, hogy ő fizesse a gyerek
továbbtanulását a Királyi Akadémián, amikó' magának is alig
tuggya évről évre összekaparni a kamatot.

– Akkor hát… azt gondolod… vagyis nem hiszed, hogy
Csiling anyja csak azért jön, mert szeretné látni a fiát? –
kérdezte Pat lassan.

– Nem mondom, hogy nem. De te is tudod, hogy vagy
tizenkét éven át sosem akarta látni. Igaz, talán megváltozott, és
reménykedjünk ebben erősen, Patsy, mer' attól tartok, szegény
Csiling egészen odavan az érkezése miatt.

– Ahogy mondod… jaj, Judy, számára ez jelent mindent.
Talán…, ha majd meglátja…

– Talán – ingatta a fejét kétkedve Judy.
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2.

Csiling már kora hajnalban, az első madárcsicsergéssel
átment, hogy összeállítsák a csokrot az anyjának. Felvette a
szegényes ünneplőruháját, amit már egy éve kinőtt. A
nagynénje levágta a haját, de ezúttal talán még rosszabbul. Ám
Csiling arca kipirult izgalmában, és Patnek most először futott
át a fején, hogy Csiling nem is olyan rosszképű. Ha nem lenne
az a borzalmas szemüveg!

– Vedd le, mielőtt anyád ideér, Csiling. Ha kis ideig nem
viseled, az nem árthat a szemednek.

– Maria néni nem örülne neki. Tudod, ő vette nekem, és azt
mondja, muszáj állandóan viselnem, különben kidobta az
ablakon a pénzt. Ő… szóval, azt hiszem, tudja, hogy utálom…,
és ezért olyan dühös, ha nem veszem fel. Amikor csak mi
ketten elvisszük anyát…, amikor majd Boldogságba
megyünk…, akkor le fogom venni. Gondolj csak bele, Pat…!
Az anyám… az én anyám! Boldogságban!

Sokat bíbelődtek a csokorral. Csilingnek nehéz volt a
kedvében járni. Csak a tökéletes virágok kerülhettek bele…, és
egyetlen szarkaláb sem.

– A szarkaláb olyan dölyfös – magyarázta Csiling. – És
nincs illata. Csak édes illatú virágokat tegyünk bele, Pat! És
egy kis ürömöt. Tudod, Judy istenfának hívja. Szóval annak is
bele kell kerülnie anya csokrába.

Csiling kicsit zavartan nevetett. De nem bánta, hogy Pat
esetleg szentimentálisnak tartja.



297

– Beleteszünk néhány levelet a régi, illatos
csipkerózsából… olyan tüneményes almaillata van! Bárcsak
több rózsa nyílt volna ki! De még korai a rózsáknak…, ám
ezek a kis rózsaszín bimbók olyan édesek…, és azok a fehér,
középen rózsaszínek is. Tegnap este kinyílt egy rézvörös
rózsa, egyetlenegy… apa új rózsabokrán. Ő mondta, hogy
letéphetjük. De múlt éjjel esett az eső, és reggelre megtépázta.
Majdnem elsírtam magam. De itt van egy nagy, piros bimbó
Winnie bokrán, azt a zakódra tűzöm, Csiling.

– Még két óra! – sóhajtozott Csiling. – Azt szeretném, Pat,
ha ebéd után rögtön átjönnél, mielőtt megérkezik. Megteszed?

– Jaj, Csiling… nem akarsz egyedül lenni, amikor először
meglátod?

– Ó, ha egyedül lehetnék…, de Lawrence bácsi és Maria
néni is ott lesznek…, és valamiért… nem is tudom… úgy
érzem, hogy azt szeretném, ha te is ott lennél, Pat.

Végül Pat átment, az izgalomtól tetőtől talpig remegett, és
borzasztóan kíváncsi volt. Előző este becsavarta a haját, hogy a
legjobban mutasson Csiling anyja előtt, de az eredmény egy
bozontos, rendezetlen lobonc lett. – Ha lenyírnánk, Judy,
mindjárt jól nézne ki – morogta lázadozva.

– Úgy veszi körül a fejedet, mint egy gorilla – jegyezte meg
szarkasztikusan Judy.

Pat szorosan befonta, és a búzavirágkék szoknyájához
felvette az új kék pulóverét, amit Judy kötött. Vajon Csiling
anyja nem tekinti majd faragatlan vidéki lánynak egy ilyen
szénaboglya hajjal?

– Szerintem észre sem fog venni – vigasztalta magát. –
Csakis Csilinggel lesz elfoglalva.
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Csiling a csokorral várt, a száját erősen összeszorította,
hogy ne lássák a remegését. Larry Gordon öreg kocsija
bezötyögött a kapun.

– Itt jön! – zihálta Pat a két varázsszót.
És megjelent. Látták, ahogy kiszáll a kocsiból, és fellibeg a

kövezett úton. Csiling oda akart rohanni hozzá, de most úgy
érezte, képtelen megmoccanni. Ostobán állt egy helyben,
kapkodta a levegőt, a kezében remegett a csokor. Ez lenne az
anyja… ez?

Pat tisztábban látta, mint Csiling. Magas, karcsú és kecses
nő volt, mint egy virág, puha, hullámzó sifonruhát viselt,
amely olyan volt, mint egy kék köd, halvány, ezüstösen szőke
haját hátrasimította, mint egy sapkát, és sima, kék tollakból
összeállított, kacéran félrebillentett kis kalap alá rejtette.
Kékeszöld szeme mintha sosem látott volna senkit, még akkor
sem, ha egyenesen ránézett, a szemöldöke, mint egy vékony,
szénnel megrajzolt vonal ívelt fölötte, a szája pedig teljesen
elrontotta az összhatást: élénkvörös volt és cakkos. Mintha egy
képes újság címlapjáról lépett volna le. Gyönyörű volt, ó, igen,
nagyon szép, de mégsem olyan, mint… egy anya!

– Szeretem, amikor egy anya úgy néz ki, mint egy anya –
futott át a gondolat Pat fején. Ez az asszony úgy nézett ki első
látásra, mint… egy fiatal lány!

Doreen Garrison felsétált a kerti úton, és kíváncsian
pillantott az ajtó mellett álló gyerekekre. Csiling szólalt meg
elsőnek.

– Anya! – mondta. Ez volt az első alkalom, hogy valaha is
kiejtette ezt a szót a száján. Úgy hangzott, mint egy imádság.

Doreen Garrison nyugtalan tekintetében elképedés villant
meg, és karmazsinvörös ajkán kis csilingelő kacagás bukott ki.
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– Csak nem azt akarod mondani, hogy te vagy az én Csiling
babám? Hisz te… szinte felnőtt vagy, drágám!

Lehajolt, és olyan hideg csókot lehelt Csiling arcára, mint a
jég.

Nem ismerte meg! Amikor Csilingre nézett, Pat arra
gondolt, milyen borzalmas látni, ahogy egy emberi arcról így
letörlik a boldogságot.

– Ez a tiéd… anya – nyújtotta oda mereven a csokrot
Csiling. Az asszony a virágokra nézett… elvette őket… megint
az a gyöngyöző, őszintétlen kacagás…, mert ez nem nevetés,
gondolta Pat. Csiling összerezzent, mintha fültövön vágták
volna.

– Ó, angyalkám, ugyan mit kezdjek egy ilyen hatalmas
valamivel? Egyáltalán hogy préseltél bele ennyi virágot?
Legalább egy tonna a súlya! Tedd el valahova, édesem, én meg
kiveszek belőle egy bimbót, amikor távozom. Nincs sok
időm… el kell érnem az esti hajót, és addig hosszú beszélgetés
vár rám Lawrence bácsikáddal. Fogalmam sem volt, hogy
ennyire megnőttél.

Egyik nagyon hosszú, nagyon karcsú, hófehér,
manikűrözött és fényes körmű kezét Csiling vállára tette, és
hűvös, vizsgálódó tekintettel végigmérte.

– Egy kicsit vékonydongájú vagy, nem, angyalom? Eleget
eszel? De gondolom, ilyen vékonypénzű korban vagy. Vedd
csak le azt a borzalmas szemüveget! Tényleg szükséged van
rá? Megvizsgálták mostanában a szemed?

– Nem – felelte Csiling. Ezúttal nem tette hozzá, hogy
„anya”. – Ő Pat Gardiner – fejezte be feszélyezetten.

Mrs. Garrison pillantása Patre siklott, akinek azonnal az az
érzése támadt, hogy csálé a harisnyája és a haja úgy áll, mint
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egy Fidzsi-szigeteki bennszülötté. Aztán egyszer csak ott ültek
mind Gordonék szalonjában. Senki sem tudta, mit mondjon,
de Mrs. Garrison könnyedén csevegett, kellemes, őszintétlen
megjegyzéseket tett ezüstös hangján Mr. és Mrs. Gordonnak,
és úgy gesztikulált a kezével, hogy muszáj volt a keze játékát
figyelni, hogy lássák, milyen szép. Pat az anyja kezére gondolt,
ami kicsit sovány volt, kicsit bütykös, a tenyere hosszú évek
munkájától barázdált és kérges. Mégis olyan kéz volt,
amelynek érintése örömet okozott. Pat el sem tudta képzelni,
hogy bárki is örülne Mrs. Garrison érintésének.

Csiling lesütötte a szemét, de Pat – akinek már elmúlt a
félénksége – nagyon is hűvösen mérte végig Mrs. Garrisont.
Bájos volt… nagyon bájos…, de mi volt a baj az arcával? Pat
évek múlva találta meg rá a megfelelő jelzőt: becsapott arc volt.
És Pat évek múlva értette meg azt is, hogy ez az asszony olyan
elszántan igyekezett fiatal és gyönyörű maradni a férje
számára, akinek érdeklődését könnyen magára vonta
bármelyik gyönyörű nő, akivel csak megismerkedett, hogy
teljesen kimerült, elhasználódott. Olyan volt, mint egy árnyék,
egy gyönyörű, megfoghatatlan, nem valóságos teremtmény. És
ez volt Csiling anyja…, aki mindenkit, még Larry Gordont is
„drágám"-nak szólította, és úgy vetett oda időnként egy-egy
szót a fiának, mint éhes kutyának egy csontot. Pat fel sem
tudta mérni, milyen mélységes zavart érzett Doreen Garrison
ennek az elfeledett, nem szeretett fiúnak a jelenlétében. De
tudta, hogy Csiling anyja egyetlen pillanattal sem marad majd
itt tovább, mint ameddig muszáj.

– Micsoda ronda kis kutya! – nevetett Doreen, amikor
McGinty berontott Csilinghez. McGintyt bezárták az istállóba,
de valahogy kiszabadult. Tudta, hogy szükség van rá.
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– Tényleg szereted a kutyákat, Csiling baba? Küldök egy
szépet.

– Köszönöm, de McGinty szép kutya. Nem akarok másikat
– vörösödött el dühében Csiling.

Pat felállt, hogy hazainduljon. Csiling kikísérte.
– Csinos…, ugye? – kérdezte szomorkásan.
– A legszebb nő, akit valaha láttam – értett egyet Pat

őszintén. És amikor Csiling arcára nézett, akaratlanul is eszébe
jutott a rézvörös rózsa, ami este még olyan gyönyörű volt, de
reggelre tönkretette a vihar. Gyűlölte Doreen Garrisont,
éveken át gyűlölte, míg meg nem tanulta szánni.

– Ugye, visszajössz, Pat? Tudod… szeretném megmutatni
neki Boldogságot. És az pontosan annyira a tiéd is, mint az
enyém.

Pat megígérte. Tudta, hogy Csiling is tudja, hogy az anyja
nem kíváncsi Boldogságra, és azt is tudta, hogy Csiling nem
akar egyedül maradni az anyjával. De Pat aznap megtanulta,
hogy az ember néha nagyon sok olyan dolgot tud, amit nem
önt szavakba.
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3.

A délután derekán ment vissza. Doreen Garrison már
távozóban volt.

– De… anya – Csiling látható erőfeszítéssel mondta ki a
szót. – Pat és én meg akarjuk mutatni neked Boldogságot…
olyan gyönyörű hely!

– Boldogság? Mi a csodáért nevezitek így, furcsa drágáim?
– Mert olyan szépséges, hogy úgy képzeljük, ott senki sem

lehet boldogtalan – válaszolta Pat.
Doreen Garrison szemében, amelyről egykor Csiling azt

hitte, olyan kék, mint a csillagos ég, derű csillant.
– Milyen csodálatos lehet semmit sem tudni az életről, így

kedvünkre elképzelni mindent! – jelentette ki könnyedén. –
Nem kereshetem fel a Boldogságodat, Csiling babám… hogy is
járhatnék hegyen-völgyön át ilyen magas sarkokon?
Egyébként sem kockáztathatom meg, hogy lekéssem a hajót.
Ha lekésném, akkor San Franciscóban is lemaradnék a
gőzösről. Rossz a tartásod, Csiling baba… úgy, ni… így már
jobb. És sokkal jobban nézel ki a szemüveg nélkül. Soha többé
ne tedd fel, édesem! Megmondtam a nagybátyádnak, hogy
vigyen el egy jó szemorvoshoz, és ha tényleg szükséged van
szemüvegre, akkor csináltasson neked rendeset. És
tisztességes ruhát is csináltat, és elvisz Silverbridge-be egy
borbélyhoz…, á, itt is az autó… nos…

Kicsit bizonytalanul nézett Csilingre, mintha azon
töprengene, hogy ismét meg kell-e csókolnia. De Csiling
viselkedésében volt valami, ami nem buzdította búcsúcsókra.
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Doreen Garrison megkönnyebbülést érzett. Igazán rettenetes
napja volt… az embert úgy feszélyezi, annyira kényelmetlenül
érzi magát egy ilyen nagy, félig-meddig már felnőtt, esetlen
kamasz társaságában, akinek ilyen lehetetlen a haja és a
ruhája, és aki még csak nem is beszélget. Hogy lett az ő bájos
Csiling babájából ez a jelenség? De eleget tett a
kötelességének… gondoskodott a gyerek jövőjéről…
Lawrence-nek majd gondja lesz rá.

Futólag megsimogatta Csiling fejét.
– Isten veled, édesem! Nem maradhatok tovább. Kérlek, ne

nőj ilyen sokat a következő tizenkét évben, angyalom!
Viszlát…, ugye, Nórának hívnak?

– Viszlát – viszonozta a búcsúszavait gőgösen Pat, de azzal
a zavarba ejtő meggyőződéssel, hogy Doreen Garrison még
csak észre sem vette, hogy fennhordja az orrát.

Az asszony úgy suhant végig az úton, mint egy kalitkából
örömmel kiszabaduló madár, és valami egzotikus parfüm
lebegett mögötte a levegőben. Csiling a lépcsőn állt, és nézte,
ahogy elmegy… ez a csillogásától és koronájától megfosztott
királynő, aki oly sokáig ült a szíve titkos trónján. Vajon
visszafordul, és integet majd? Nem. Elment. A csokor ott
feküdt a hallban levő asztalon. Még a bimbót is elfelejtette
elvinni. Az istenfa erőtlenül, hervadtan kornyadozott.

– Nos, hogy tetszett az anyád? – kérdezte Maria néni.
Csiling összerándult. A nagynénje élesen bántó,

kellemetlen hangja rettenetesen borzolta megtépázott idegeit.
– Azt hiszem, nagyon bájos volt – mondta. Visszataszítónak

érezte, hogy hazudnia kell az anyjával kapcsolatban.
Maria néni megvonta csontos vállát.
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– Mindenesetre rendezte a dolgaidat. Jövőre beiratkozol a
felvételi előkészítő osztályba, és utána a főiskolára. Azt
mondja, bárki lehet belőled, aki csak lenni akarsz, ő pedig állja
a költségeket. Ami meg a ruházkodásodat illeti… olyan sok
kifogása volt, mintha ő vette volna a ruháidat. Két új öltönyt
kapsz… szabó készíti majd őket. Uraságtól levetettet nem
viselhet az ő fia! – hümmögött.

Maria néni ingerülten elvonult a konyhába. Csiling
élettelen, fénytelen tekintetét Patre emelte. Patnek gombóc
támadt a torkában.

– Eljössz velem Boldogságba vacsora után? – kérdezte a fiú
halkan. – Van valami, amire meg szeretnélek kérni.
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XXIV.Porból lettünk
1.

Csiling hason feküdt Boldogságban a páfrányok között,
amikor Pat odaért. A nagyszívű kiskutya ott ült mellette,
szemmel láthatóan a fűben fekvő barna papírcsomagot őrizte.

Pat leguggolt Csiling mellé, de nem szólt egy szót sem.
Kezdte megtanulni, hogy az élet mennyire tele van csendes kis
tragédiákkal. Szenvedélyesen azt kívánta, bárcsak segíthetne
valahogy Csilingen. Judy szívesen mesélt egy történetet abból
az időből, amikor Pat még csak négyéves volt, és arra
tanították, hogy mondja azt: „kérem”. Egyszer sehogyan sem
jutott az eszébe. „Mi az a szó, Judy, amitől megtörténnek a
dolgok?” – kérdezte. Ó, bárcsak lenne egy ilyen varázsige
most…, amitől Csiling számára minden rendbe jönne!

Az az este csodálatos volt Boldogságban. Tiszta, halovány,
ezüstösen kék volt az ég, apró, virágsziromhoz hasonló felhők
lebegtek át rajta. Lóhere illata érződött a levegőben. Boldogság
egyik szegletére az erdő árnyéka borult, a többi borvörös
naplementében fürdött. A rejtett csermely tündérként
kacagott, és a partját szépséges, halvány csillaghúr ékesítette.
A szemük elé egyetlen csúfság tárult csak: a hegyre felkúszó
erdőbe vágott, tátongó rés, ahol Larry Gordon kitermelte a téli
tüzelőt.

Borzasztó volt látni az irtást, ahonnan kivágták a fákat.
Persze a fákat ki kellett vágni… az embereknek tüzelőre volt
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szükségük…, de Pat sosem bírta szívfájdalom nélkül nézni a
Fakitermelés következtében támadt csúfságot. Az idő
természetesen megszépíti majd. A fejszével csapkodott
farönkökön nagy csomóban nő majd a páfrány… sasharaszt
borítja be a megszentségtelenített ösvényeket… karcsú nyírfák
és nyárfák bukkannak fel, ahogy telnek az évek. Talán az
emberi életek sebei és forradásai is így gyógyulnak be.

– Bárcsak – szólalt meg hirtelen Csiling, és megfordult,
hogy a fejét Pat ölébe fektesse – ne vált volna valóra az álmom,
Pat! Sokkal szebb volt, amikor még nem valósult meg.

– Tudom – mondta lágyan Pat. Barna kis kezével, amelynek
érintése gyöngéd, szelíd és bölcs volt, megsimogatta a durván
levágott hajat, és ezzel elsöpörte a gátat Csiling keserűségének
árja elől.

– Tíz… dollárt adott, Pat! Égette a kezemet, amikor
elvettem. És főiskolára megyek majd. De a terveim nem
érdekelték. Megmutattam a házat, amit neki rajzoltam…, de
csak nevetett.

– Azt hiszem, az édesanyádat annyira… meglepte, hogy
ilyen nagy vagy, hogy úgy érezte… nem érezte… idegennek
érzett. Amikor majd legközelebb eljön, egészen más lesz
minden.

– Kinek a hibája, hogy idegen lettem? És sosem lesz
legközelebb… ezt abban a pillanatban tudtam, amikor elment.
Nem szeret… sosem szeretett. Most már tudom. Talán mindig
is tudtam volna, ha nem lettem volna bolond.

Pat szíve megszakadt a fiú hangjából kicsendülő
vigasztalanságtól. Megint megsimogatta Csiling fejét.

– Én mindenhogy szeretlek, Csiling… majdnem annyira,
mint Sidet.
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Csiling elkapta a simogató kezet, és könnyektől nedves
arcához szorította.

– Köszönöm, Pat. És… Pat? Megteszel nekem egy
szívességet? Ugye, „Hilary"-nak szólítasz mostantól fogva?
Én… én… a Csiling valahogy olyan buta becenév egy
nagyfiúnak.

Pat tudta, hogy az anyja rontotta el Csiling számára a
nevét. Egykor az anyja így becézte. Akkor még biztosan
szerette!

– Megpróbálom… csak ne haragudj, ha néha mégis
Csilingnek szólítlak, amíg rá nem áll a szám.

A szíve mélyén pedig azt gondolta: „Szemtől szembe
Hilarynak szólítom, de magamban mindig Csilingnek fogom
hívni.”

– Említettem, hogy szeretném, ha megtennél nekem
valamit, Pat – folytatta Csiling azzal az újfajta, különös
keserűséggel a hangjában. – Nem… adtam oda neki a…
leveleket. Ott, annál a sziklánál tüzet gyújtok…, és elégeted
őket helyettem?

Pat beleegyezett. Tudta, hogy mást nem lehet már kezdeni
ezekkel a levelekkel. Csiling nagy tüzet rakott, Pat pedig
kibontotta a csomagot, és a levelekkel, egy fiú elvesztegetett
szeretetének, hitének és reményének égő áldozatával táplálni
kezdte a mohó kis lángokat. A kis papírcédulákkal, amelyeket
még kiskorában írt, amelyekhez olyan nehezen tudott papírt
szerezni…, és amit egy régi iskolai füzet letépett előzéklapjára
firkantott le, vagy egy eldobott körlevél hátoldalára, néha még
egy gondosan kivágott és összehajtogatott csomagolópapírra
is. Egy anya kincsként őrizte volna meg őket. De Doreen
Garrison sosem olvasta volna el egyiket sem. Milyen kár!
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Időnként egy-egy fehér sor egy pillanatra látható lett a fekete
hamuban, és Pat akarata ellenére is meglátta, Csiling mit írt…
„Legdrágább anyám…!” „talán nemsokára biztosan meglátogatsz,
drága anyám…” „egész héten osztályelső voltam, legdrágább anyám.
Nem örülsz?” Pat a sors elleni meddő haragjában kis fehér
fogait csikorgatta.

Miután az utolsót is elégette, összegyűjtötte a kis halom
hamut, és beleszórta a patakba.

– Tessék, ezzel is megvagyunk. – Amikor Hilary felállt,
idősebbnek látszott, az álla vonala szigorúbb lett, a hangja
máshogy csengett, mintha olyanná vált volna, aki végleg
búcsút mondott a gyerekes dolgoknak. – És most… főiskolára
megyek…, és építész lesz belőlem…, és sikeres leszek!

Szótlanul sétáltak vissza a Jordán kanyargós, páfránnyal
szegett partja mentén. Már feljött a hold, és denevérek cikáztak
a levegőben. Kísértetiesen huhogott egy bagoly a Boldogságon
túli lucerdőből. Ezüst Erdő fölött egy nagy aranycsillag
függött. A hídon váltak el. Pat felnézett Csiling szemébe.

– Jó éjt, drága Csiling… akarom mondani Hilary!
– Jó éjt, Pat! Nagyszerű voltál. És Pat… gyönyörű a szemed.

Gyönyörű.
– Ó, csak a holdfény teszi – mondta Pat.
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2.

Pat segített Judynak elmosni a tejes dézsákat, és beterelni a
tyúkólba a pelyhes aranyszínű kiscsibéket, miközben Doreen
Garrisont próbálta leírni.

– Jaj, Judy, olyan… olyan…
– Fölényeskedő volt, gondolom…
– Nem, nem, egyáltalán nem… olyan udvariasan beszélt

velünk, mintha idegenek volnánk… de… szóval mintha nem
is gondolná, hogy ott vagyunk. Soha nem hittem volna, Judy,
hogy ilyen anya is létezik a világon.

– Hohó, bizony keveset tudsz arról, milyen anyák vannak,
ám ettől még annál inkább szégyelljék magukat! És nem lehet
beléjük gyömöszölni azt, amit a Kaporszakállú kifelejtett
belőlük, akkó' meg minek izgassuk magunkat? Mondjunk csak
egy imát a szegény kis árvákér', oszt adjunk hálát az égnek,
hogy olyan anyád van, akinek gyökerei vannak.

– Gyökerei, Judy?
– Hát persze, mer' hogy ez a baj ezzel a Doreen

Garrisonnal. Nincs annak gyökere. Semmi, ami helyhez kötné,
és a szélviharban megtartaná. Lehet, hogy ő is olyan,
amilyenek ezek a modern anyák. Hallottam róluk.

– Tudod, Judy, úgy éreztem, mintha akarata ellenére
juttatták volna az eszébe Csilinget, és amint eltűnt a szeme
elől, már meg is feledkezett róla.

– Én mondom, Maria Gordon mesélte eccer, hogy Jim
özvegye szívesen megfeledkezik arró', amire nem akar
emlékezni, hogy valaha is tutta. Őszintén sajnálom a te
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szegény Csilingedet. Hívd is meg hónapra ebédre, és adj neki
egy falat szedres tekercset! Gondom lesz rá, hogy külön neki
süssek egyet.

– Ez után a látogatás után Csiling azt szeretné, ha
Hilarynak szólítanánk, Judy. És… milyen furcsa véletlen!…
Múlt héten Betsszel eldöntöttük, hogy mostantól Elizabeth-nek
és Patríciának szólítjuk egymást. De persze nem várjuk el
másoktól is, hogy így nevezzenek – tette hozzá sietve.

– Hohó, úgy is van rendjén, édes kincsem, mer' te Pat vagy
nekem, és nem is leszel soha más!

– Ezüst Erdő Patje! – rikkantotta boldogan Pat.
Maga volt a csoda, hogy otthona van, szeretet és család

veszi körül. A nyáron született cica, Merészke rohant át hozzá
az udvaron. Pat felkapta, és kinyomorgatott belőle egy kis
dorombolást. Mindegy, milyen borzalmas dolgok történnek,
legalább macskák még vannak a világon!

Már felkelt a hold, amikor végigment a Suttogó Ösvényen,
aztán a mezőn átvezető gyalogúton fel a hegyre. Találkozót
beszélt meg Betsszel, hogy meséljen neki Csiling anyjáról, de
csak annyit, amennyit Csiling is Bets tudtára akart volna adni.
Betsnek tisztában kell lennie a dolgok állásával, hogy
véletlenül se gázoljon Csiling lelkébe.

Pat érte el elsőként az Őrfenyőt, és megállt alatta, az arcát a
durva, öreg törzshöz szorította, míg Betset várta. A holdat
előbb egy fátyolfelhő takarta el, és Patet elfogta a varázslat és a
csoda távoli érzete, amit a fenyő ágain át megpillantott ködös
hold látványa ébresztett benne. Csodálatos éjszaka volt, olyan,
amikor még talán a tündérnépet is megpillanthatja. Régen
mennyire hitt bennük, és ilyen pillanatokban még mindig
feltámadt benne a régi hit. Nem egy csúcsos sapkáján kis
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csengettyűket viselő, holdfényből szőtt apró alak üldögél ott a
kerítésdeszkán? Nem, csak egy száraz kéregdarab rezgő csíkja
volt. Lágyan simogató, édes illatú szellő fújt felé a farmok
végében meghúzódó titkokkal teli mezőkről. Aztán a hold
kikukkantott felhőfátyla mögül, és a kerítés mentén elszórt kis
fenyők titokzatos alakú koromfekete árnyékfoltokká váltak.
Lent házak szunnyadtak a holdsütötte kertekben. Messze távol
olyan volt a holdfény a tengeren, mint egy hölgy
selyemruhája. Pat úgy érezte, mintha a világ minden
szépségével rokonságban lenne. Bárcsak mindenki érezné ezt a
titkos, lelket kielégítő elragadtatást! Szegény Csiling a
szénapadláson gömbölyödik össze McGintyvel, és igyekszik
megfeledkezni megtört szívéről. Micsoda kegyetlenség, hogy
ő, Pat ilyen boldog, amikor Csiling ennyire boldogtalan, de
hiába is próbált volna kevésbé boldog lenni, amikor az éjszaka
tele volt ilyen csodákkal, és a szeretettel teli Ezüst Erdő ott állt
alatta, és még messziről is hallotta Joe gyönyörűséges
fütyülését, és Rosszcsont csaholását. És főleg, amikor az ember
a legeslegjobb barátnőre vár, aki csak lánynak kijuthat. És lám,
az ösvényen már élénk léptekkel közeledik is Bets, mint az
éjszaka szépségének megtestesülése.

– Annál jobban kell szeretnünk, hogy kárpótoljuk –
jelentette ki Bets, amikor végighallgatta Pat mondandóját; Pat
mindenről beszámolt, csak az elégetett levelekről nem. Tudta,
hogy azoknak mindörökké titokban kell maradniuk, és csak
ő… és Hilary tudhatnak róluk.
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XXV.XXV.XXV.Utad a tengeren volt és ösvényed a
nagy vizeken16

1.

Amikor szeptemberben elkezdődött a tanítás, Ezüst
Erdőben összeült a családi kupaktanács. Úgy határoztak, hogy
Patnek is járnia kell a felvételi előkészítő osztályba, hogy
felkészüljön a Királyi Akadémia vizsgáira. Pat tiltakozott, de
apa hajthatatlan volt. Winnie-nek megkegyelmezett, mert
belátta, hogy az arany fürtök alatt olyan agy rejtőzik, amelyet
sosem lehet rávenni, hogy különbséget tegyen egy melléknévi
és egy főnévi igenév között, de Pat iskolai eredményei, bár
sosem voltak kiemelkedőek, az átlagot felülmúlták, így
eldöntötték, hogy a Királyi Akadémiára kell mennie, és meg
kell szereznie a tanítói diplomát.

– A North Glen-i iskolába jársz majd, és itthon laksz –
mondta apa, és ez az egyetlen reménysugarat jelentette Pat
számára az egész lehangoló tervben. A konyhába szaladt, és
Judyra zúdította az elégedetlenségét és az ellenállását.

– Hohó, oszt nem akarod, hogy művelőggyél, Patsy
drágám?

A művelődéssel nem is volt gond, de azzal nagyon is, hogy
el kell mennie otthonról.

– Nem vagyok olyan, mint más lányok, Judy. Ők mind
főiskolára szeretnének járni, karrierre vágynak. Én nem… Én
16 Zsoltárok könyve 77. fejezet 19. vers
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csak itt szeretnék maradni Ezüst Erdőben, és segíteni akarok
neked meg anyának. Van itt elég munka számomra, Judy, te is
tudod. Anya nem elég erős. Ami meg a művelődést illeti…
majd tanulok én eleget… a szeretet sok mindenre megtanít.

– Hohó, nem kerűsz olyan messzire, kislányom. De sok
mást is fontolóra kell venni. Tudod, a pénz nem terem a fán.

– Pedig milyen remek lenne! – Pat figyelmét egy pillanatra
elterelte a kép, ahogy kis aranydollárok csüngnek a faágak
végén, mint az aranysárga virágok.

– Apád nem gazdag…, és egy ilyen családot eltartani drága
mulaccság, amikó' mindegyik gyerek nő, oszt szép ruhát
szeretne. Fel kell készülnöd rá, hogy segíts neki, amíg
néhányan férjhő' nem mentek, és el nem kerültök itthonról.

– Nem akarom, hogy bárki is férjhez menjen, vagy
elkerüljön hazulról!

– Ne légy ilyen oktalan, drágaságom!
Pat kezdte sejteni, hogy valóban ésszerűtlenül

gondolkodik…, és hogy ezekkel a kérdésekkel előbb-utóbb
szembe kell néznie. Itt volt például Winnie. Winnie-nek
udvarlója volt. Nem „udvarlói", hisz azok már vagy egy éve
voltak, és Pat hozzászokott, hogy jönnek-mennek, és Winnie
ebből eredően „randevúkról” karattyol…, hanem EGY
udvarlója volt. Úgy tűnt, a Bay-Shore-i Russellek közül Frank
Russell elriasztotta a többieket, és Winnie kínosan elpirult,
valahányszor Judy Frankkel ugratta. Pat olyan elkeseredetten
utálta Franket, hogy alig bírt udvariasan bánni vele. Judy
lassanként kezdte elveszteni a türelmét Pattel szemben.

– Muszáj kicsit ésszerűbben viselkedned, Pat. Az ifjú Frank
igazán nagyon jó parti. A Russellek mind tuggyák, hogy
mosson kéz kezet. Egyetlen fiú, az anyja meghótt, és a Bay
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Shore-i lyányok mind megpróbálnak lecsapni rá. Winnie
királynőként telepedhetne be abba az előkelő, régi Russell-
házba a Bay Shore-on, aranyélete lenne, oszt még egy anyós se
nézne rá vasvillaszemekkel, ha arrébb tol egy szófát. És még
nem is menne messzire.

– Winnie fiatal még ahhoz, hogy akár csak elgondolkodjon
a házasságon! – tiltakozott Pat.

– Tizennyóc a drágám. Egy darabig még szó sincs
házasságrú'… szépen ki kell várni az illendőség szerinti
udvarlási időszakot. De egy Russell mindig komolyan gondúja
a dogot, oszt én mondom neked, az ifjú Franknek úgy csillog a
szeme. Tuggya, hova gyűjjön jó feleségér'.

– Nem valami intelligens! – csattant fel Pat.
– Hogy te miket nem mondasz? Lehet, hogy nem sok verset

óvas, és elegántos házakat sem tervez, mint a te Csilinged, de
jól ért a politikához, ahogy azt Hosszú Alec rögvest észre is
vette, és a fejemet merem tenni rá, hogy mire ritkulni kezd a
haja, bent lesz a parlamentben! Ahhó' igazán nem kell sok
intelligencija. Winnie se bújja a könyveket, a drágám, de nincs
párja a szigeten, ami a habkönnyű piskóta sütését illeti.
Pompásan elvezeti majd azt a szép házat, én mondom neked.

Pat nem akarta, hogy Judy megmondja neki.
Tűrhetetlennek tartotta, hogy Winnie valaha is elhagyja az
otthonát, mindegy, milyen sokáig tart az udvarlási időszak.
Továbbra is hevesen gyűlölte Franket, de beletörődött az
előkészítő osztályba, sőt komor elszántsággal látott neki a
tanulásnak, hogy Ezüst Erdő kedvéért sikert érjen el. Tudta,
hogy Ezüst Erdő lakóit ambíciótól mentesnek tartják. Joe
tizenöt éves kora után konokul nem volt hajlandó
továbbtanulni, Winnie mindig is „butuska” volt, ami a
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tanulást illette, Sidet csak a gazdaság érdekelte, semmi más.
Tehát Patnek kellett helyreállítania a Gardinerek becsületét és
jó hírét a tudás csarnokaiban.

– Micsoda szerencse, Judy, hogy Bets is az előkészítő
osztályba jár! Régóta tartottam tőle, hogy nem így lesz… az
apja úgy gondolta, nem elég erős hozzá. De Bets addig-addig
próbálta rávenni, hogy végül beadta a derekát. Ha Bets velem
együtt jár majd a Királyi Akadémiára, akkor nem is lesz olyan
rossz… feltéve, hogy bekerülök.

– Feltéve, mi? Nem fér kéccség hozzá, hogy bejutsz,
amilyen okos vagy, amikó' odafigyelsz a tanulásra. Amikó' azt
figyelem, hogy bódogulsz az algebrával, úgy érzem, kerekeken
forog az agyam. Ami meg a gejometriát illeti, Kandúr uraság
sem tudna egyről a kettőre jutni vele.

– A geometria a kedvenc tárgyam, Judy. Bets nem szereti…,
de szeret minden mást, amit én is. Úgy tervezzük, hogy télen
minden este együtt tanulunk majd. Két órát keményen
tanulunk, aztán beszélgetünk.

– Elhiszem. A kis nyelvek mindig jól peregnek.
– Igaz, Judy, de van, amikor egyáltalán nem szólunk

egymáshoz! Csak ülünk, és gondolkodunk. Néha még csak azt
sem… csak ülünk. Elég, hogy együtt vagyunk. És Judy, Bets és
én…

– Mintha azt hallottam vóna, hogy Elizabeth-nek és
Patriciának szólítjátok majd egymást…

Pat nevetett.
– Próbáltuk! De nem lett belőle semmi. Elizabeth és Patrícia

úgy hangzott, mintha idegenek volnának… rá sem ismertünk
magunkra. Szóval éppen azt akartam mondani… Bets és én
nekifogtunk, hogy végigolvassuk a Bibliát. Egyetlen szakaszt
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sem ugrunk át, még azokat a rémes neveket sem a Krónikák
könyveiben. Fogalmad sincs, milyen érdekes a Biblia, Judy, ha
úgy olvasod, mint egy mesét.

– Hohó, még hogy fogalmam sincs? Hát nem óvastam mán
akkó', amikó' te meg sem születtél és még csak nem is
gondútak rád? De a neveket bizony átugrottam. Sok nyelvtörő
akadt közöttük. Kíváncsi vónék, hogy vótak-e azokban az
időkben becenevek. Mit gondúsz, Patsy drágám, hogy amikó'
Jehosafát anyja a kis ebédjihez hítta, vajon mindig
végigmondta a teljes nevit?
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2.

Hamar elsuhant az ősz: juharfák tüzei gyúltak a Titkos
Mező körül, a sasharaszt és az erdei hölgypáfrány megbarnult
Boldogságban, a Jordán bíbor őszirózsák között futott le a
tengerhez, a Ködhegy felett az arany szeptemberi telihold
tekintett le a világra. A kedves szeptember és a lágy október
után simogató és szomorú november köszöntött be, amikor
hosszú, selymes esőpászmák verték rézsútosan a száraz
domboldalakat.

És aztán egy nap, minden figyelmeztetés nélkül
bekövetkezett az első családi törés Ezüst Erdőben.

Joe-t leszámítva mind a Bay Shore-i farmon töltötték a
szombat délutánt és az estét… Pat emlékei szerint a farmon
semmi sem változott; az „egymással mindig egyenlő mezők"17

világa volt ez. Éppen a változatlansága okán kezdte Pat
megszeretni a Bay Shore-t: úgy tűnt, ez az egyetlen hely,
amely bizton változatlan marad e változó világban. Frances és
Honor nénik éppen olyan „tiszteletre méltók” voltak, mint
máskor, bár felhagytak azzal a szokásukkal, hogy kikérdezzék
a bibliai idézetekből, vagy megbúbolják, ha nem szolgál a
megelégedésükre.

Még most is sok tekintetben kívánnivalóik voltak vele
szemben, de Pat még ezt is szerette, mert minden más változás
lett volna. Danny kuzin még most is úgy vigyorgott, mint egy
manó. Az ükmama még mindig élt… már kilencvennyolc évet
számlált…, és mintha szemmel láthatóan egyetlen napot sem

17 Lord Alfred Tennyson: A lótuszevők – Babits Mihály fordítása.
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öregedett volna, és hízelgőbb sem lett. Valahányszor
megpillantotta Patet, azt mondta: „Nem egy szépség", éspedig
ugyanazon a nyűgös hangon, mintha ezért egyedül Pat lenne a
felelős. A váza, amely grimaszt vágott Sarah Jenkinsre, még
mindig ugyanazon a konzolon állt, és a fényesre pucolt
ajtógombok még mindig ragyogóan visszatükrözték az ember
arcát. A fehér elefántcsontból faragott elefántok masírozás
közben még nem értek a kandallópárkány végére, és a vörös-
sárga porcelán tyúk kétségkívül nem költötte még ki a
kiscsibéit.

Bets is velük tartott, így a nap még élvezetesebb lett.
Micsoda gyönyörűség volt Betsnek megmutatni mindent! A
nénik megkedvelték Betset…, de ki ne kedvelné őt? Még az
ükmama is csodálattal hunyorgott rá fényes, öreg szemével, és
most az egyszer elfelejtette azt mondani Patnek, hogy nem egy
szépség.

Amikor visszaértek Ezüst Erdőbe, Patnek vissza kellett
mennie a hegyre Betsszel; hidegre fordult az idő, és az első
hóesés fehérre festette az alkonyi világot, amikor Pat belépett a
konyhába. Azonnal látta, hogy valami nincs rendjén… valami
nagyon nagy baj van. Anya olyan falfehér volt, mintha villám
csapott volna bele, Winnie sírt… és Judy, épp Judy!, szintén
zokogott. Sid olyan képet vágott, mintha a könnyeivel
küszködne. Apa az asztalnál állt, és egy levelet tartott a
kezében. Rosszcsont mellette ült, és némán, esdeklő tekintettel
nézett fel rá. Kandúr uraságról lerítt, hogy nem elégedett a
dolgok állásával. Még Merészke is, akit általában semmi sem
tudott megfékezni, most szabadkozó képpel kucorgott a
tűzhely alatt.

Pat körülnézett. Mindenki itt volt… kivéve… kivéve…
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– Hol van Joe? – kiáltott fel.
Egy pillanatig senki sem szólt. Aztán Winnie felzokogott.
– Elment.
– Micsoda? Hova?
– A tengerre. Ma éjjel elment a kikötőbe, és Pierce Morgan

hajóján elindult az Antillákra.
– És én egy percig sem sejtettem, amilyen tökkelütött

vagyok! – jajdult fel Judy. – Még akkó' sem, amikó' olyan
furcsán begyütt, és aszonta, át kell szaladnia Silverbridge-be.
Mer' ha tuttam vóna, mi jár a fejiben, addig csimpaszkodtam
vóna bele, míg az apály be nem áll…

– Nem lett volna értelme – tért magához
szórakozottságából Hosszú Alec. – Előbb-utóbb biztosan
elment volna. Már egy ideje tisztában vagyok vele. De olyan
fiatal volt…, és hogy így menjen el, egyetlen búcsúszó nélkül,
el sem köszönt egyikünktől sem… ez kegyetlenség volt. Ugyan
már, Mary.

Anya ugyanis elfordult, és az arcát egy megtört kis
zokogással Alec vállába temette. Apa kivezette a konyhából.
Winnie és Cuki követték őket. Sid kiment, és Pat vadul
zokogott Judy karjában.

– Nem bírom elviselni, Judy… nem és nem! Hogy Joe
elment…, és így!

– Úgy ám, és milyen kegyetlenül, ahogy Hosszú Alec
mondta. A fiatalság néha nagyon kegyetlen tud lenni… nem
tuggyák… nem sejtik. Ne szakadjon meg a kis szíved, drágám!
Ne felejtsd el, hogy anyádnak sokkal nehezebb, mint
bármelyikőtöknek. Joe majd eccer visszagyün…

– De már sosem marad itt, Judy… sosem marad itt. Jaj,
mindig gyűlölni fogom ezt a napot, mindig!
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– Hohó, ne légy mán cinikus – rótta meg Judy, aki
felszedett szavakat a gyerekek tanulása közben, de nem
mindig a megfelelő értelemben használta őket. – Mi értelme
gyűlölni ezt a szegény napot? Szemibe kell nézni a bajnak.
Megismétlődött Vad Dick és Horace bácsikád története…, oszt
Joe is sok tekintetben inkább Horace bácsikádra hajazott, mint
az apádra. Tutta, ha megpróbál elbúcsúzni Hosszú Alectől, az
apja megpróbálja majd eltéríteni a szándékától. Most pedig
anyád kedviér' ne lógasd az orrod, Patsy! Siddy majd folytatja
a munkát itt a farmon, és ő igazán eszes kislegény. Szereti a
farmot, úgy, ahogy Joe sosem szerette, és még az automobilt is
vezetni tuggya, pedig a Kaporszakállúnak odafenn sosem állt
a szándékában, hogy ezt bárkinek is engedje. Joe elment, de
nem vitte magával Ezüst Erdőt. Láttad a rövid levelet, amit
Hosszú Alec asztalán hagyott… nem? Volt benne egy üzenet
neked… „mondd meg Patnek, hogy legyen jó Rosszcsonthoz",
és volt egy nekem is, egy tréfás üzenet. Joe mindig szeretett
tréfálkozni, a drága. „Mondd meg Judynak, hogy a képén azok
a veszélyesnek tűnő cicák felnőnek, mire hazatérek.” Bizony,
mindig nevetett azokon a cicákon.

De Pat sokáig nem nevetett újra. Ő volt az utolsó Ezüst
Erdőben, aki belenyugodott a megváltoztathatatlanba. Végül
mégis eljött a pillanat, amikor némi szégyenérzettel
beletörődött, hogy ez már így lesz. De a komisz, esős tél már
félig eltelt, mire elmúltak a vihar miatti álmatlan éjszakák, és
örömmel kezdte várni Joe leveleit, a borítékokon magukkal
ragadó külföldi bélyegekkel, amelyeket Cuki büszkén gyűjtött.
Különös kikötők és távoli országok érdekességeivel voltak
tele, a kaland és a fehér vitorlájú hajók vonzásával, amely
Patet akarata ellenére is lázba hozták. Bár sosem hitte volna
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lehetségesnek, Ezüst Erdő mégis élte tovább az életét Joe
nélkül is. Sid férfi módra Joe helyébe lépett – az igazat
megvallva, Sid örült, hogy volt mentsége, amiért abbahagyja a
tanulást –, és anya is újra mosolygott, Frank Russell Winnie-t
vigasztalta, és már nem fülelt mindenki, hogy hallja-e a vidám
fütyörészést, amely oly gyakran visszhangzott a régi csűrök
körül mélyülő alkonyatban. Már Rosszcsont sem járt-kelt
bánatos képpel, és nem hegyezte a fülét gyászosan, hogy kinek
a léptei koppannak a kövezett úton.

Változás, és ami ezerszer rosszabb, felejtés! Pat
rettenetesnek érezte, hogy a dolgok elfelejtődnek. Legalább
olyan bűnösek voltak, mint az a silverbridge-i család, akiknek
egyik fia Kaliforniában, a másik Ausztráliában, egy Indiában, a
negyedik meg Petrográdban volt, és úgy tűnt, cseppet sem
bánják.

– Hohó, hogyan is élhetnénk, ha nem felejtenénk, édes
kincsem? – kérdezte Judy.

– De a karácsony olyan borzasztó volt – sóhajtott fel Pat. –
Először fordult elő, hogy nem voltunk mind ott. Akaratlanul is
az jutott eszembe, amit egyszer tőled hallottam, hogy ha
egyszer egy családtag távol van karácsonykor, valószínűleg
soha többé nem lesznek mind együtt. Egy falat sem ment le a
torkomon…, és nem is értem, hogy tudott enni bárki is.

– És arra nem emlékszel, hogy lefekvéskor hogy surrantál
be a konyhába, és hogy lakomáztunk a „maradékból"? –
kérdezte ravaszul Judy.
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3.

Minden elmúlik. A télből tavasz lett mielőtt észbe kaptak
volna. Mindenki örömmel készült Joe hazatérésére. A
márciussal megérkezett Joe elszomorító levele. Nem jön haza
Pierce Morgan hajójával, írta. Hajóra szállt Kína felé. Nagy
csalódás volt…, de közben a márciusból április lett, és a
nedvek keringeni kezdtek a növényekben, és békák hangoltak
a Tó Mezején, és össze kellett gyűjteni a téli viharokban
lehullott almafaágakat, és el kellett őket égetni. Sid és Pat
láttak neki, aztán ők ketten, meg Hilary és Bets csodálatos
máglyát raktak este, és amikor vége volt, Pat nem kísérhette
haza Betset, mert Sid kísérte haza. De Pat nem bánta… nagyon
is boldog volt, hogy Sid a jelek szerint ezen a tavaszon Betsbe
volt szerelmes.

– Szakítani fog May Binnie-vel, Judy! Hát nem lenne
nagyszerű, ha egy nap elvenné Betset?

– Hohó, csak csínján a házasságközvetítéssel! –
figyelmeztette szarkasztikusan Judy.

Egyébként kellemes volt Hilaryval üldögélni Síró Willy
sírkövén a gyümölcsösben pislákoló zsarátnokok fényénél, és
erről-arról beszélgetni. Pat megtanulta, hogy Hilarynak
szólítsa, bár ha úrrá lett rajta az izgalom, még most is kiszaladt
a száján a régi név. Judy képtelen volt rávenni magát, hogy
máshogy hívja. Számára mindig csak Csiling maradt.

– A kis drágák – mondaná Judy eltűnődve Kandúr
uraságnak, miközben a konyhaablakon át kinéz rájuk. –
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Kíváncsi vagyok, mi vár rájuk az életben. És meddig lesznek
még fiatalok és gondtalanok.

Kandúr uraság nem tudta megmondani.
Az áprilisból május lett, Boldogságban a vadcseresznye

fehér tüze lángolt, a kertben friss nárciszok táncoltak, és az
írisz-ágyásokban kis zöld kúpok bújtak ki. Pat minden nappal
új felfedezéseket tett.

– Év közben el is felejtjük, milyen elbűvölő a tavasz, így
mindig meglepetésszerűen ér – mesélte.

Végül a májusból június lett, a Suttogó Ösvény fölé
tündérszép vadszilva hajlott, az orgona lila hullámokban
szegélyezte az udvart ölelő kerítést, és virágoztak Judy fehér
árvácskái, a nagy tányérú, bársonyos árvácskák…, és amerre
csak a szem ellátott, a hegyeken a fiatal tavaszi erdők a zöld
ezernyi színárnyalatában pompáztak.

– A tavasz szebb Ezüst Erdőben, mint bárhol másutt a
világon, Judy. Nézd csak ezt a szépséges íriszt… jeges fehér,
de minden szirmát hullámos kék csík szegélyezi. Joe írisze…
tavaly tavasszal ültette…, és most merre jár?

– Minden bizonnyal a világ túlsó végén. Mondd csak, Patsy
drágám, te érted, miér' nem esnek le a túlsó végén? Valahogy
sosem sikerűt ezt felfognom.

Pat megpróbálta elmagyarázni, de Judy még utána is
bizonytalan zavarodottsággal csóválta a fejét.

– Hohó, tudom ám, hogy ez az én butaságom…
– Dehogy, csak az én hibám. Fáj a fejem ma este.
– Úgy ám, túl sokat tanulsz. Az algebra véleményem szerint

nem való lyányoknak. Reggel, délben és este csak azt bújod.
– Muszáj tanulnom, Judy… a felvételiig már csak egy

hónap van hátra, és felvételt kell nyernem. Anya és apa
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borzasztóan szomorúak lesznek, ha megbukom. A
matematikától nem félek, különösen a számtant szerettem
mindig. Csak… emlékszel, milyen rettenetesen szomorkodtam
szegény A, B és C miatt, mert olyan fáradságosan kellett
törniük magukat? D-nek minden az ölébe pottyant.

– Hát persze, emlékszem, milyen szánalomra méltóan
néztél fel mindig, és azt kérdezted: „Hát A-nak soha nincs
szabadsága, Judy?” Arra számítok, hogy a legjobb jegyeket
kapod majd.

– Dehogy, hiszen történelemből olyan ügyetlen vagyok!
Nem bírom megjegyezni a dátumokat.

– Még hogy a dátumokat? Oszt kit izgatnak azok? Mit
számít, amikó' a dolgok olyan régen történtek?

– A vizsgáztatók szerint igenis számít, Judy. Egyedül két
dátumban vagyok egészen biztos: hogy Julius Caesar Kr. e. 55-
ben szállt partra Britanniában, és a Waterlooi csata 1815-ben
volt. Ezeken kívül minden ködbe vész.

– A tulajdon dédapám is a Waterlooi csatában esett el –
mesélte Judy. – És a dédanyám özvegyen maradt kilenc
kisgyerekkel. De mi egy özveggyel több vagy kevesebb most, a
Nagy Háború18 után? Emlékszel még rá, Pat?

– Ötéves voltam, amikor aláírták a fegyverszünetet.
Emlékszem a tűzijátékra a hídnál…, és halványan arra is, hogy
az emberek előtte emlegették. Olyan, mint egy álom. Te sosem
beszélsz róla, Judy.

– Nem bizon, mer' mindvégig restelkedtem, hisz a mieink
közül senki sem ment el…, közben meg hálát adtam az égnek,
hogy Siddy meg Joe még gyerekek. Anyád, Hazel néni meg
jómagam zoknit kötöttünk a katonáknak, és lapítottunk. Olyan

18 Az I. világháború – a ford.
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időszak volt, amire nem szívesen gondúlok, mer' mindenki a
Kaisert szidta, Tom bácsikád meg apád azon keseregtek, hogy
öregek ahhoz, hogy bevonujjanak, mi meg éccakánként
álmatlanul hánykolódtunk, mer' féltünk, hogy a családi Biblia
ellenére is nem tanának-e valami kiskaput. És mégis
magunkban mind kicsit szégyenkeztünk, hogy nincs
juharlevelünk a nyugat-indiai ezredben. Nem mintha ne lett
volna mulaccság is benne, amikó' a lyányok büszkén
sétafikáltak a kekiszínű egyenruhás katonákkal, és Tom
bácsikád gyűlölködő dalt énekelt Swallowfieldben reggelente
evés előtt a hátsó udvaron. Ha nem hallottam, hogy azt üvölti:
„Inkább meghalok, mintsem német uralom alatt éljek", mialatt
a teheneket fejtem, mán futottam is vóna át, mer' attól
tartottam, lumbágója van. Irtózatosan lelkes vót, amikó' az
egységkormány választása zajlott…, úgy ám, én meg attól
féltem, megpattan egy ér az agyában. Amikó' rátanát Edith
nénikédre, ahogy imádkozott, hogy átmenjen a
törvényjavaslat, nagyon bosszús lett. „A választásokat nem
imádsággal nyerik meg” – mondta, és elcipelte magával
szavazni, pedig Edith néni végig protestált, hogy az nem
úrinőhöz méltó. Még akkora felhajtást nem láttál! Bay Shore-
ról Sandy Taylor az első fiának a John Jellico Douglas Haig
Lloyd George Bonar Law Kitchener nevet adta. Látnod kellett
vóna a lelkész úr képit, amikó' megkeresztelték a gyereket! És
attól fogva az összes fiú csak Lécnek hívta világ életiben, mer'
olyan sovány vót. Mondogatták, hogy Ralph Morgan azér'
vette csak el Jane Fishert, mer' így akarta megúszni, hogy
besorozzák. Úgy ám, én nem ítélkezhetek házassági
kérdésekben, Patsy, és nem is tettem soha úgy, mintha értenék
hozzá, de nekem úgy tűnik, hogy inkább a Kaiserrel és összes
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ördögivel nézek farkasszemet, mint egy Fisherrel. Lehet, hogy
Ralph is hasonló következtetésre jutott. Amikó' a harcokban
megölt fiúknak a gyászmisét tartották, nagyot sóhajtott, és
aszonta nekem: „Jaj, Judy, ők legalább békében vannak!",
Hohó, ez mán mind a múlté, és remélem, a világnak több esze
lesz, mint megint egy ilyen felfordulásba belemászni, annál is
inkább, hogy most mán a nők is szavazhatnak.

– Az öreg Billy Smithson Silverbridge-ben nem ért egyet
veled, Judy. Szerinte a nők bolondok, és nemsokára még
nagyobb lesz a zűr, mint korábban.

– Hohó, azt hiszed, ez lehetséges? – kérdezte
szarkasztikusan Judy. – Az öreg Billynek meg nem kéne a
sajátja után megítélni a többi nőt. Nagyon jól emlékszem az
első alkalomra, amikó' szavaztam. A kék selymet viseltem,
hozzá magas sarkú, magas szárú cipőt, amikor a
szavazóhelyiségbe mentem, és olyan izgatott vótam, hogy azt
se tuttam, hová tegyem az ikszet a szavazólapon. Abbó', ahogy
elmagyaráztam, apád mindig azt vette ki, hogy rossz helyre
tettem. Mindegy is, mer' a jelöltem nyert, oszt nem sokat
osztott-szorzott, hogy jó helyre tettem-e. Azóta meg nem
szavaztam, mer' mindig úgy gyün ki a lépés, hogy amikó'
szavazás van, éppen paradicsomot teszek el vagy más fontos
dógot csinálok.

– Tom bácsi szerint mindenkinek élnie kell az előjogával….
mert ez szent kötelessége.

– Hogy te miket nem mondasz! Hát nem szépen hangzik?
De hagynám-e a paradicsomot vagy a sült damaszkuszi szilvát
pocsékba menni, csak mer' el kell sasszéznom Silverbridge-be
szavazni? Hát tudod, Patsy drágám, kormányok jönnek és
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mennek, de Ezüst Erdőben a lekvárosüvegeket meg kell
tölteni!
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XXVI.XXVI.XXVI.Kandúr uraság a lépcsőn ül
1.

Patnek nem kellett volna izgulnia a történelemdolgozat
miatt. A sors úgy akarta, hogy abban az évben ne írja meg. A
fejfájás, amire panaszkodott, nem múlt el másnap reggelre, és
még torokfájás is súlyosbította a helyzetet. Anya azt
tanácsolta, hogy maradjon ágyban, és Pat olyan szelíden
egyezett bele, hogy Judy rögtön megrémült. Másnap kora
reggel nyugtalanul ment be hozzá lábujjhegyen.

– Hogy vagy ma reggel, édes kincsem?
Pat láztól égő szemmel nézett fel rá, az arca kipirosodott.
– A halott óra a hallban most kezdett ütni, Judy. Állítsd

meg, kérlek. Rettenetesen fáj a fejem minden ütéstől.
Judy kirohant, felrázta Mrs. Gardinert, és dr. Bentley-ért

telefonált. Patnek vörhenye volt.
Eleinte senki sem ijedt meg túlságosan. Joe és Winnie is

átestek ezen a betegségen gyerekkorukban, és nem viselte meg
őket túlzottan. De ahogy a napok múltak, Ezüst Erdőben úgy
nőtt az aggodalom, mintha egy egyre sűrűsödő köd szállt
volna le a házra. Dr. Bentley komor arcot vágott, és
„komplikációkat” emlegetett. Anyát, akinek soha nem volt
skarlátja, kitiltották a betegszobából, és Judy meg Winnie
ápolták Patet. Judy hallani sem akart szakképzett ápolónőről.
Sosem tette túl magát Miss Martinon, és a „Gretán”. Senki sem
tudta megmondani, hogy mikor aludt, vagy aludt-e
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egyáltalán. Egész éjjel Pat ágya mellett ült a karikalábú Anna
királynő korabeli székben, amelynek kifakult vörös
damaszthuzata volt, és amit Pat a padlásról mentett meg, mert
szerette, és sosem szundított, vagy bóbiskolt, mindig készen
állt egy hűsítő itallal vagy egy gyöngéd simogatással. Dr.
Bentley később úgy beszélt róla, mint „egy született
ápolónőről, aki mintha ösztönösen tudná azt, amit más nők
sokéves tanulással sajátítanak csak el”.

Amikor Pat félre kezdett beszélni, nem csinált semmit, és
nem fogadott el semmit, csak Judytól.

És Pat nagyon hagymázas volt. Egyik hallucináció a
másikat kergette lázas agyában. Síró Willy elvitte a kamra
ajtajáról a fagömböt. – Biztos vagyok benne, hogy Isten ezt nagyon
mulatságosnak találja majd – mondta Pat, aki hiába keresgélte,
mielőtt Isten rálelne. A mennyezeten levő repedések nem
maradtak a helyükön, hanem összevissza másztak. Pat
magányos útra lépett, ahol a sötétség várta, hogy lecsapjon rá,
és Csilinget hívogatta, aki Emily és Lillian sírkövével a hóna
alatt közönyösen sétált el. Máskor egy kút alján találta magát,
ahova Vad Dick hajította le. A Titkos Mezőt kereste, amit
Dorothy vitt el. Hallotta Joe fütyülését, de soha nem látta a
bátyját. Valaki kicserélte az összes bútort Ezüst Erdőben, és
Pat hiába próbálta őket az eredeti helyükre visszatolni. A
lelkész azt mondta múlt vasárnap a templomban, hogy Isten a
tenyerén hordozza a világot. Mi lesz, ha elfárad és elejti, Judy?

– Na persze, ezt az egyet sosem teszi, Patsy, nyugodj csak
meg!

Fújt a szél, és nem állt el egy percre sem… olyan fáradt lehet,
Judy. Kérlek, állítsd meg!… egy úton járt, hosszú sorban guruló
sajtok menetének az élén… a menetben ott volt az összes sajt,
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amit csak valaha Ezüst Erdőben készítettek… Patnek azonban
előttük kellett haladnia. Arcok tekintettek ki az ablakokból…
arcok nyomódtak az ablaküveghez… vagy az ágylábnál
gúnyosan vigyorogtak, mint a Bay Shore-i kísértet.
Visszataszító, kegyetlen, ravasz, ijesztő arcok. Kérlek, Judy,
kergesd el őket… kérlek… kérlek! Hosszú, szenvedélyes viták
zajlottak le Pat és Patricia között. Az idő úgy folyt el mellette,
mint a zsoltár sötét folyója. Nem bírta utolérni. Ha
megállítanánk az összes órát, nem tudnánk megállítani az időt,
Judy? Kérlek! És ki, jaj, ki eteti meg szegény Merészkét?

– Ki más, Patsy drágám, mint én. Nem kell aggódnod
Merészke miatt. A nap minden percében a neve szerint
viselkedik, a Költő ágyán alszik, és beletekeredik a
légypapíromba. Annál őrültebb macskát még nem láttál.
Kandúr uraság viszont aggódik helyette is. Mindig a
lépcsőfordulóban ül, amikó' nem a törvényes dógaival
foglalkozik.

Aztán két-három rettenetes nap következett, amikor Pat
élete csak hajszálon függött. Dr. Bentley a fejét csóválta. A
család már lemondott róla. De Judy egyszer sem csüggedt.
Nem kapott „jelet", Kandúr uraság pedig nem mozdult a
lépcsőpihenőről, bár néha a szőrét borzolta, és fújt.

– Úgy ám, akármi feni is a fogát Patre, nem könnyű
kicselezni a bestiát! – jelentette ki magabiztosan Judy.

De a harmadik éjszakán, a kora hajnali órákban, amikor
Ezüst Erdő álmatlanul visszatartotta a lélegzetét, és
kétségbeesetten tépelődött azon, mit hoz majd a holnap,
Kandúr uraság feltápászkodott, megrázta magát, és
ünnepélyesen levonult a földszintre, a konyhában levő saját
párnájára.
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– Tutta ám, hogy mán nincs szükség arra, hogy tovább
őrizze idefent – közölte napkeltekor Judy. – Pat túl vót a
krízisen. Tanákoztam vele, amikó' felfelé tartottam, oszt a
macska csak rám nézett. Amikó' bementem a drágám
szobájába, már arra számítottam, hogy jobb állapotban
tanálom. Úgy is vót. Nézzék csak, olyan békésen alszik, mint
egy bárányka. Boldog nap a mai Ezüst Erdőben! Most ülhetsz
kicsit mellette, Winnie, amíg főzök egy kancsó teát. Kell
valami, ami felélénkít, mer' remeg a lábam, oszt kóvályog
szegény fejem.
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2.

Pat lábadozása hosszan elhúzódott. Öt hétbe került, mire
egyáltalán fel tudott ülni, és meg tudta inni a húslevesét abból
az édes kis sárga, kék virágos tálkából… egy Bay Shore-i
családi ereklyéből…, amit Honor néni küldött át neki. Egy kis
arany párnának támasztotta a fejét, amelyet Hazel néni
küldött, és amely olyan volt, mint egy kis nap, és bájos
kankalinsárga selyem ágykabátot viselt, amit Edith néni hozott
át. Mindenki olyan jó volt hozzá. Az eltiltott Bets vadszamócát
küldött át eperlevélen, Hilary pedig patakból kifogott
pisztrángot. Amikor pedig a fiú úgy kificamította a bokáját,
hogy egy hétig nem mehetett el hazulról, Judy ment el a
patakhoz egy doboz kukaccal meg Sid horgászzsinórra kötött
horgával, és a Jordán partján le-fel járkálva igyekezett Pat
lassan javuló étvágyát kielégíteni. Anya az ajtóhoz jött, és
boldogan nézett be. Néha Cuki drága kis arca is kikukucskált a
lépcsőbabák között, mert a kislánynak nem engedték meg,
hogy közelebb jöjjön.

Pat hét héttel később kelhetett fel először, noha már
korábban is könyörgött.

– Annyira elfáraszt az ágyban fekvés, Judy! Biztosan nem
lenne bajom, ha kicsit felkelhetnék, és egy székbe ülhetnék az
ablakhoz! Annyira szeretnék végre kinézni! Nem is tudod,
mennyire elegem van abból, hogy a tapéta harangvirágjait
bámuljam! A mosdóállvány fölötti csokor pontosan úgy néz ki,
mint egy kis potrohos manó, a fején főkötővel, ahogy rám



333

vigyorog. No, ne rémülj meg, Judy! Nem ment el megint az
eszem. A saját szemeddel megbizonyosodhatsz róla.

– Nem tagadom, hogy van némi hasonlóság. De még két
napig nem kelhetsz fel. Az orvos így rendelte, én meg
betartom.

– Akkor támassz fel a párnával, Judy, hogy legalább
kilássak kicsit az ablakon.

Kellemes volt. Látta a kert végében a kék égen kirajzolódó
karcsú fenyőcsúcsokat… a jövő-menő felhőkastélyokat… a
csűr fecskék látogatta manzárdablakait… a Tom bácsi
kéményéből felszálló füstöt, ahogy a hegyek hátterére képeket
varázsol. Pat még ezen élt két napig, aztán Judy megengedte,
hogy félórát üljön az ablaknál egy székben. Pat már el tudott
menni a székig, bár elismerte, hogy úgy érzi magát, mint egy
kocsonya, ami rögtön szétesik, amint jobban megrázzák. De a
szeme és a füle itta a fél óra alatt elébe táruló látványt és
hangokat. Először megütközött azon, hogy míg beteg volt,
vége lett a nyárnak. De micsoda gyönyörű színeket mutatott a
világ! Milyen csodálatos volt viszontlátni a kikötőn túli kéklő
hegyhátakat, és a nyárbúcsúztató dáliákat… a gyepen a
szélfútta selymes hullámokat, és meghitt barátként üdvözölt,
szeretett fáit. A hegyről hegyre susogó szellőt, amely behordta
a virágillatot. A temetőkerítésre felkapaszkodó loncot és Judy
kacsáit, akik a kút körül bújtak meg. A templom-csűr
ablakpárkányán gubbasztó Merészkét, és egy a magtár
lépcsőjén ülő fekete, göndör szőrű kutyust, akinek fehér szív
foltja volt a mellkasán.

És… hihet-e a szemének? Betset! Egy karcsú, bájos lányt
orgonaszínű ruhában, a karjában egy csokor bazsarózsával,
ahogy a Suttogó Ösvényről integet neki. Bets megnőtt!
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– Judy üzent, hogy innen felnézhetek rád, ha pontos
vagyok. Jaj, Pat drágám, milyen mennyei, hogy újra láthatlak!
Ha tudnád, min mentem keresztül! Szerettem volna Hilarynak
is üzenni… majd' eszét vette az aggodalom…, de Judy úgy
gondolta, ketten már túl nagy izgalmat jelentenénk neked. Ő
holnap lesz itt.

Pat mindennap egy kicsivel tovább üldögélhetett, amíg
egyszer már az egész délutánt ott töltötte. Betset már
beengedték a kertbe, és felkiabálhatott neki, bár Judy nem
engedte, hogy Pat hosszan válaszoljon. De Pat beérte azzal,
hogy ott ülhet, nézheti az ablakból a mezők csodálatos,
szeszélyes hangulatváltozásait, ahogy olykor nyári esőben
csillogtak, máskor verőfényben sütkéreztek. Egyik este Judy
hagyta, hogy vacsora után fennmaradjon. Patet elbűvölte,
hogy ismét láthatja, ahogy a „homály” lassan egyre közelebb
lopódzik a kertben. Felidézte az utolsó mesét, amit Betsszel
együtt olvastak: egy ódon kertről szólt, amelyben a virágok
beszélni tudtak. Tegyük fel, hogy az ő virágai is tudnának éjjel
beszélni! A sarokban növő vörös rózsa szenvedélyes
szerelmessé válna, és bókokat suttogna a fehér rózsának. A
fesztelenül fölényes tigrisliliom hihetetlen kalandokról
mesélne. A bólogató, álmos pipacsok elárulnák összes titkukat.
De a madonnaliliomok csak imádkoznának.

Olyan régen nem látta a csillagokat! És nem nézhette,
ahogy felkel a hold! Betsszel egyszer olvastak egy verset a
Hymettus fölé emelkedő holdról. De az sem lehetett szebb,
mint a Ködhegy fölé kúszó hold, a háttérben a kikötővel.
Elragadóak voltak a fák árnyékai. A magas liliomok fehér
szenteknek látszottak a holdfényben.
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A belépő Judy elszörnyedt, amikor látta, hogy Pat még nem
ment vissza az ágyába.

– Ugye, nem aludtál? – kérdezte nyugtalanul. – Nem
aludtál a holdfényben, drága gyermek?

– Nem. De szeretnék egyszer. Miért ne aludjak ott?
– Hallgassák csak! Eszedbe ne jusson soha a holdfényben

alunni! Attó' bizonyos megtébolyodsz. Ismertem ám eccer egy
embert… egy éjjel kint aludt a holdsütésben, utána már sosem
volt a régi.

Pat felsóhajtott. Nem szívesen hagyta ott a felséges ezüst
holdfürdőt, de tényleg fáradt volt. Kellemes érzés volt, hogy
megint fáradtságot érez, és olyan könnyen szenderedik el.

Tíz héttel az után, hogy beteg lett, Pat végre lejött az
emeletről, és boldog szabadságérzet töltötte el. Micsoda nap
volt! Milyen diadalittas volt Judy! Az összes pipacs táncra
perdült a tiszteletére! Pat ismét finom éhséget érzett ebéd előtt.
Milyen élvezetes étkezés volt, mind boldogan néztek össze.
Még Kandúr uraság is nagy hajcihőt csapott körülötte.

– Úgy ám, a ház is boldog, hogy megint itt láthat –
örvendezett Judy.

Jó volt mindent a helyén látni. Tartott tőle ugyanis, hogy
valami megváltozott. A kert sokat változott. És még Bets és
Csiling is megváltoztak… valahogy idősebbek lettek. Csiling
határozottan magasabb lett. Ó, jaj, miért is változik meg
minden? Ismét a régi, szomorú kérdés!

– Talán te magad is megváltoztál kicsit, drágám – jegyezte
meg bánatosan Judy. Pat tényleg megváltozott: kétségtelenül
idősebbnek látszott.
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– Úgy ám, az ember nem fordulhat meg a halál kapujába'
anélkül, hogy ne változna meg – dünnyögte magában Judy. –
Mán nem gyerek. Mán sosem lesz ugyanaz.

A többiek ezt csak a sápadtságának és a soványságának
tudták be. Tom bácsi kijelentette, hogy csinos kis
csontkollekció.

– Egykettőre meghízom majd a főztödön, Judy. Az élet
olyan jóízű ma!

– Úgy ám, az életnek íze van, ugye, Patsy? Én ugyan csak
egy szegény öreg cseléd vagyok, aki végigdolgozta élete
napjait, hogy eltartsa magát, mégis aszondom, az életnek íze
van. Úgy ám, és én csettintek is hozzá a nyelvemmel!

Hilary egy csuda remek könyvet hozott olvasni… Bets
édesebb volt, mint valaha. Mindent összevetve a változás
ellenére is nagyon szép volt a világ, és csodálatos volt ismét
visszatérni bele!

– Én mondom, Patsy drágám, csak óvatosan az élvezettel!
Egy darabig még nem lehet futkosni. Ülj meg szép nyugodtan,
és hallgasd a hajad növését!
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3.

Pat valószínűbbnek tartotta, hogy a haja hullását hallgatja
majd. Ijesztően kezdett ugyanis ritkulni. Judy megnyugtatta,
hogy ez várható volt, de ez még őt is megijesztette. Mindenki
megrémült. Pat zokogott, és nem lehetett megvigasztalni.

– Kopasz vagyok, Judy… igazán kopasz! Azt hiszem, a sors
ezzel büntet, mert gyűlöltem a vörösesszőke hajamat! Mi lesz,
ha sosem nő vissza, Judy?

– Mán mér' ne nőne vissza? – vigasztalta Judy, aki
egyáltalán nem volt benne olyan biztos, mint amennyire
szerette volna. Varrt egy csipkés selyem főkötőt Patnek, hogy
azt viselje, de néhány nagyon rossz hét következett. Egyesek
iszonyú dolgokat jövendöltek. Edith néni ismert egyszer egy
lányt, akinek így hullott ki a haja.

– És őszen nőtt vissza – fejezte be.
Aztán a haj tényleg nőni kezdett, és eleinte sötét sörte volt.

Pat már annak is örült, hogy nem fehér. Aztán egyre hosszabb
és sűrűbb lett…

– Úgy hiszem göndör lesz! – suttogta Judy áhítatos
elragadtatással.

Pat hetek óta először tükröt kért. A haja valóban göndör
volt. Nem túlságosan, csak szép, természetesen hullámos. És
sötét, sötétbarna! Pat úgy érezte, belehal a boldogságba. A haja
most „bubifrizura” lett, és ez semmibe sem került Judynak, aki
örült, hogy egyáltalán hajjal látja a drágaságát.

– Szóval mégis úgy döntöttél, hogy egy szépség leszel –
jegyezte meg Tom bácsi, amikor először látta főkötő nélkül.
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– Aligha – mondta magát kémlelve a tükörben aznap este
Pat. – De ez már tényleg fejlődés.

– Egyébiránt meg sosem lesz szükséged dauerra – jegyezte
meg Judy –, és ez önmagában már áldás. Úgy ám, mesélik,
hogy dr. Bentley felesége bedaueroltatta a haját, és úgy
megégették a fejbőrit, hogy csomókban hullott ki a haja. Azt
hiszem, most azt kívánja, bárcsak ne nyútt vóna a
Kaporszakállú kezemunkájáhó'.

Pat mindent összevetve örült a skarlátnak. A végén sötét,
hullámos haja lett, és még egy évre megmenekült a Királyi
Akadémiától.
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XXVII.Az ifjifjifjúság ragyogása
1.

Bets letette a felvételi vizsgát, de nem volt hajlandó addig
elkezdeni a tanulmányait, amíg Pat is be nem iratkozik.
Patnek, aki lemaradt a vizsgákról, a következő évig kellett
várnia.

Történt azonban valami jó is. Hilarynak nem sikerült a
felvételije – nem ez volt a jó dolog! –, mivel a South Glen-i
iskola tanára gyenge képességű volt. Larry Gordon kivette az
iskolából Hilaryt, és átíratta a North Glen-i iskolába. Így aztán
reggelente Hilary, Bets és Pat vidáman baktattak együtt az
iskolába, és örültek az életnek. Sid már nem járt velük. Ő lett
apa jobbkeze. De most már Cuki is járt iskolába. Egy
szeptemberi reggelen jókedvűen indult útnak, és Pat, amikor
felidézte magában, hogyan „kezdte az iskolát", anyásan,
védelmezőn és érzelgősen nézte, ahogy a drága kis Cuki
előttük kocog, egy másik kis vidám apróság kezét fogva, aki
Robinsonék gyereke volt. Milyen keveset tudnak az életről,
szegény kis teremtések! – gondolta. Milyen öregnek és
tapasztaltnak érezte magát mellettük!

– Elhiszed, hogy egykor mi is ilyen fiatalok voltunk? –
kérdezte Betset hitetlenkedve.

Bets nem hitte el, és felsóhajtott. Mégis mindketten olyan
táncos léptekkel mentek végig az úton, mintha Beatrice-hez
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hasonlóan „táncra perdülő” csillag alatt születtek volna.19

Elragadó volt elég idősnek lenni ahhoz, hogy sóhajtva
emlékezhessenek vissza a gyerekkorra. Elragadó volt, hogy
olyan út húzódik előttük, amelyet lágy, lila köd ül meg.
Elbűvölték őket a lekaszált réteket szegélyező fiatal, sötét
fenyők. Élvezték, hogy egy kis erdei ösvényen lerövidíthetik
az útjukat Herbert Taylor erdején át. Olyan jó volt együtt
lenni! Mert mindennek ez volt az eredője. Semmi sem lett
volna olyan csodálatos, ha nem oszthatták volna meg
egymással.

Joe egyszer sem jött haza. Levelet küldött a fűszeres trópusi
vidékekről és a sarki tundrákról, a Földközi-tenger kikötőiből,
és a levelek hatalmas eseménynek számítottak Ezüst Erdőben.
Miután a házban mindenki elolvasta őket, átküldték
Swallowfieldbe, onnan Bay Shore-ba, majd visszakerült anya
„kelengyés ládájába", ami Judy „kelengyés ládájáról” kapta a
nevét. Most már Patnek is volt egy hasonló doboza, amelyben
mindenféle „emléktárgyakat” őrzött, amelyeket módszeresen
ilyen címkékkel látott el: „egy virág Bets kertjéből", „az új ház
terve, amit Hilary Gordon rajzolt", „levelek a bátyámtól,
Joseph A. Gardinertől", „fénykép Betsről és rólam az Orfenyő
alatt", „egy halom üzenet a szeretett barátnőmtől, Elizabeth
Gertrude Wilcox-tól", és a „ceruza, amivel az első levelemet
írtam H. H. – nak”.

„H. H.” nem volt más, mint Harris J. Hynes…, és Pat fülig
szerelmes volt bele! „Se nem lát, se nem hall", ahogy Winnie
megjegyezte. Egy szürke novemberi napon a templomban
történt, amikor a szél kísértetiesen jajongott a torony körül, és
Pat megmagyarázhatatlan okból szomorú volt; az egyetlen oka

19 W. Shakespeare: Sok hűhó semmiért.
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az volt talán, hogy kellemes volt bánatosnak lenni. Amikor
eljött Ezüst Erdőből, még nem volt szomorú, mert az új
skarlátvörös kalapját viselte, amely alatt úgy ragyogott
borostyánszín szeme, mint két ékkő. A vörösesszőke haja
mellett még fakónak tűnő bőre bársonyossá változott barna
haja mellett. Az ajka piros volt, akár a kalapja.

– Hohó, ez oszt sikkes! – jegyezte meg Judy csodálattal. –
Még sosem láttam sikkesebbet! Hohó, Patsy drágám –
sóhajtott fel –, hamarosan jönnek az udvarlók!

Pat felvetette a fejét.
– Nem akarok udvarlókat, Judy.
– Hohó, minden lánynak kijár néhány udvarló, Patsy. Úgy

ám, ehhez joguk van. Ezt mondtam az öreg Tillie Taylornak is
múlt héten, amikó' aszonta, nem állhatja az udvarlókat. „Vagy
nem jelentenek semmit, vagy túl sokat” – mondta, de hogy mit
értett rajta, azt csak a jó Kaporszakállú tuggya, vagy lehet,
hogy még ő is töri rajta a fejit.

– Egyébként sem hívják már udvarlónak őket, Judy, mert
az ódivatú. Most már barátnak nevezik őket.

– Barátnak, mi? Hohó, Patsy édes kincsem, egy nap majd
rágyüssz, mi a különbség az udvarló meg a barát között.

Pat és Bets mindketten nagyon elégedettek voltak, hogy
kicsit bánatosak templomba menet. Bevallották egymásnak,
hogy öregnek érzik magukat. A november olyan sivár hónap!

– Jaj, Bets, így telnek majd az évek…, és a változások csak
jönnek…, férjhez mész valakihez, és itt hagysz. Ha erre
gondolok, Bets, akkor még annál is többet szenvedek, mintha a
halálomon lennék. Egyszerűen nem tudom elviselni.
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– Én sem tudnám – ismerte el Bets megtört hangon. Aztán
rögtön jobban érezték magukat. Csodás volt fiatalnak és
szomorúnak lenni együtt.
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2.

Pat hangulata a második zsoltárig tartott. Akkor aztán egy
szemvillanás alatt minden megváltozott.

A fiú más fiúkkal együtt jött be. A padsorokat elválasztó
folyosó túloldalán, vele szemben állt. A zsoltároskönyve fölött
egyenesen ránézett. Csodálattal. Patnek most először tűnt fel,
hogy egy fiú csodálattal bámulja. Hirtelen gyönyörűnek érezte
magát. És szintén először rettenetesen elpirult, és lesütötte a
szemét. Még sosem akadt olyan fiú, akire nem tudott
egyenesen ránézni.

Azonnal tudta, mi történt vele… pontosan az, ami évekkel
ezelőtt a vak férfi hangversenyén történt…, és ugyanaz a jel
kísérte: remegett a térde.

De ez igazi volt.
– Vajon rá merek-e nézni? – tűnődött, és… összeszedte a

bátorságát.
Közben véget ért a zsoltár. Leültek. A fiú érdekesnek találta

a magas szárú cipőjét, így Patnek jó alkalma nyílt alaposabban
szemügyre venni.

Jóképű volt. Csodás, göndör, aranybarna haja volt, tiszta,
éles arcvonásai – ahogy a regényekben a hősöknek –, és nagy,
barna szeme. Mert abban a pillanatban felemelte a tekintetét,
és ismét Patre nézett. Paten villámok cikáztak át.

Egy szóra sem emlékezett később a prédikációból, még –
Hosszú Alec bosszúságára – a bibliai idézetre sem, mert a
családban az volt a szokás, hogy a vasárnapi ebédnél
mindenkinek el kellett mondania az idézetet. És ha az idézet
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nem is jutott az eszébe, a himnuszra, míg élt, emlékezett.
„Öröm a világ számára” – énekelte a kórus. Mi lehet ennél
helyénvalóbb? A fiú többet nem nézett rá, de amikor
kivonultak a templomból, Pat elment mellette az
előcsarnokban, és megint találkozott a tekintetük. Megrendítő
volt, és Patnek elakadt a lélegzete, miközben lement a lépcsőn.

Minden megváltozott. Még a novembernek is voltak jó
oldalai. Eltűntek a felhők. Az erdei utat halvány napfoltok
tarkították. A kétoldalt álló néma, szürke fák a szépség titkát
őrizték.

– Láttad Harris Hynest? – kérdezte Bets.
– Ki az? – kérdezett vissza Pat, pedig nagyon jól tudta, ki

az, annak ellenére, hogy korábban sosem hallotta ezt a nevet.
– Az új fiú. A családja a Calder-birtokot vette meg. Velünk

szemben ült.
– Ja, az a fiú? Igen, észrevettem – mondta félvállról Pat.

Borzasztóan álnoknak érezte magát. Életében először volt
őszintétlen Betsszel.

– Egészen jóképű lenne, ha nincs az orra – jegyezte meg
Bets.

– Az orra? Semmi kivetnivalót nem láttam benne – mondta
hűvösen Pat.

– Horgas. Persze csak profilból látszik. De gyönyörű haja
van. Azt beszélik, a silverbridge-i Myra Lockley-val jár.

Paten szörnyű elkeseredés lett úrrá. Még hogy öröm a világ
számára! Hova tűnt a napsütés? A november tényleg
borzalmas hónap.

De az a pillantás a szemében…



345

3.

Edna Robinson partijára másnap érkezett a meghívás.
Vajon ott lesz? Pat másra sem gondolt két napig. Amikor eljött
a szerda este, holdfényes, deres, tüneményes éjszaka volt, de
mert esetleg Harris Hynes is várható volt a táncmulatságra,
Pat semmit sem érzékelt a szépségéből. Édes gyötrelem volt
döntésre jutnia, hogy a két ruhájából melyiket vegye fel; a
piros elegánsabb volt, de a kék-ezüstben felnőttesebben festett,
holdfény és alkony libegő, karcsú virága volt. Felvette a ruhát,
egy kis kölnit érintett a hajához és a nyakához, és még Winnie
tejfényű, csavaros gyöngy fülbevalóját is kölcsönkérte.
Felemelő volt, hogy neki öltözködik, és közben azon
töprenghet, hogy észreveszi-e majd a fiú, hogy mit visel.
Életében először egész kis szertartást kerekített az
öltözködésből.

Aztán lement, hogy megmutassa magát Judynak, aki
kolbásztölteléket készített a konyhában. Rögtön érezte, hogy
van valami a levegőben, amint megszimatolta a kölnit, de csak
ennyit mondott: – Csinos vagy, drágám.

Vajon ő is csinosnak látja majd? Ez a nagy kérdés! De úgy
tett, mintha csak a kolbásztöltelék összeállítása érdekelné.
Judy véletlenül se felejtsen el szerecsendiót tenni bele! Apa
szereti a szerecsendiót. Judy rázkódott a kacagástól, amikor az
ajtó becsukódott Pat mögött.

– Nem a kolbásztöltelékre gondul a drágám. Hohó,
ismerem én a jeleket!



346

Milyen elviselhetetlen volt a gondolat, hogy ő esetleg nem
lesz ott! Milyen izgalmas volt a naplemente előtt annak a sötét
hegynek a látványa, amely mögött közvetlenül a régi Calder –
jelenleg Hynes – ház volt. Ő ott lakik! És ha ott lesz a partin, és
találkozik vele, mit mondjon majd? Tegyük fel, hogy túl sokat
mond…, vagy nem eleget? Vajon tetszik-e a családjának, az
édesanyjának? Egy szót sem hallott abból, amit Sid és Bets
beszélgettek. De amikor May Binnie először meglátta a kék-
ezüst ruhában Robinsonék vendégszobájában, és azt mondta:

– Ez az az új árnyalat, amit alkonynak hívnak, nem?
Gyönyörű lenne egyeseken. De nem gondolod, hogy túl fakó
az arcszíned egy ilyen sápasztó színhez, Pat? – A megjegyzés
aggasztotta. Nem mintha érdekelte volna, mit gondol May
Binnie, de vajon ő is fakónak látja majd? Hirtelen eszébe jutott,
hogy Myra Lockley-nak szép az arcbőre.

Azonnal észrevette, amikor a fiú belépett: a szíve
fojtogatóan a torkában dobogott, amikor meghallotta a
nevetését az előszobából. Most hallotta ugyan először, de a
világon csak egy ember tudott így nevetni. Csodálatos volt
látni, ahogy a többi fiúval – velük, és nem köztük, tőlük külön
– belép a szobába. Egy ifjú, görög isten!

Jaj, Patet tényleg levette a lábáról a szerelem.
Paul Robinsonnal táncolt, amikor Harris lekérte, aztán vele

táncolt. Maga volt a csoda! Még be sem mutatták őket
egymásnak. De erre nem is volt szükség. Ismerték egymást…
az idők kezdete óta. Mintha egy örökkévalóság óta némán
táncoltak volna. Aztán…

– Nem nézel rám, csodalány? – kérdezte a fiú lágyan.
Pat felemelte a fejét, és ránézett. És ettől fogva már

kikászálódott a gödörből. És nem véletlenül volt Patricia
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Gardiner. Judy nevelése sokat lendített rajta. Gúnyt, kihívást
csempészett a tekintetébe. Harris nem fogja megtudni… most
még nem. Most nem, hogy Pat tudta, mit árul el a fiú
pillantása. A tudás valóban hatalom volt.

– Ez hát Patricia? – kérdezte Harris. Elbűvölő volt, ahogy a
nevét ejtette. A hangjából kicsendült, hogy még sosem volt
ilyen gyönyörű név a világon. – Gondoltál rám?

– Mi a csodáért gondoltam volna? – kérdezett vissza
könnyedén Pat. Még csak álmában sem fordult volna meg
senkinek a fejében, hogy másra sem gondolt. És azt sem
álmodta volna senki, mennyire örömtől mámorossá tette a
bizonyíték, hogy a vasárnap a fiú számára is ugyanazt
jelentette, amit neki.

– Valóban nem tudom, miért – értett egyet a fiú egy mesteri
sóhaj kíséretében. – Csak azt tudom, hogy szeretném, ha
nagyon-nagyon kedves lennél hozzám.

Hazakísérte. Sid és Bets beleolvadtak az éjszaka
kristálytiszta kékjébe, és ők kettesben maradtak. Hátuk mögött
a sötét erdőkkel, fejük felett a csillagos éggel, a rétek kerítése
mentén a hűvös, fehér nyírfákkal a séta Harrisszel olyan volt,
amit sosem felejtett el. Pat attól félt, hogy minden, amit mond,
butaságként hangzik. De Harris nem így gondolta. Nem
mintha Pat sokat beszélt volna. Harris vitte a szót. Pat elakadó
lélegzettel hallgatta, miközben a fiú a legutóbbi repülős útjáról
mesélt. Aviatikus akart lenni. Neki nem felelt meg holmi szolid
foglalkozás.

– Micsoda unalmas, ósdi parti! – ásított Winnie, amikor
bemászott az ágyba. Frank nem volt ott a partin.

De Pat számára a parti valóságos kataklizmát jelentett.
Simogatóan az arcához szorította a csinos, kék ruháját, mielőtt
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beakasztotta a szekrénybe. Harrisnek tetszett! Örökre megőrzi
ezt a ruhát! Judy ezt sosem kapja meg a csomózott
szőnyegeihez. A virágos papírszalvétát, amit ő terített a
vacsoránál az ölébe, eltette a kelengyés ládájába. Tisztelettudó
ujjakkal simította ki, és hajtogatta össze. Ébren feküdt az
ágyában, míg halványan, aranylóan fel nem virradt az új nap.
Felidézett mindent, amit a fiú mondott, és újra meg újra
elismételgette magában a szavait.

Aggódott, hogy túlságosan merev volt. Talán a fiú nem érti
majd meg. Judy mindig azt mondta, hogy meg kell adni nekik
a hajsza örömét…, de Judy olyan régimódi! Amikor felébredt,
és a nap végigömlött az ágyán, azon töprengett, hogy lehet
bárki is boldogtalan egy ilyen világban. Soha többé nem lesz
szomorú!

Mintegy álomban élte végig a napot, a fülében hegedűk
zsongtak… és az ő hangja… és romantikus verssorok, amelyek
gyönyörű látomásokként suhantak be és ki a fejéből. Hogy
kiolvassák az élet értelmét egymás tekintetéből.20 Bets egy olyan
verset őrzött a kelengyés ládájában, amelyben ez a sor
szerepelt, és Pat ostobaságnak tartotta. Ó, hát ez az élet! Most
már felfogta az értelmét.

– Dugd ki a nyelvedet! – kérte este aggodalmasan Judy. –
Szerintem megfáztál azon a táncmulatságon. Vagy az, vagy…
csak nem lovagod van, Patsy drágám? Nem akarod elmondani
az öreg Judynak, hogy udvarlód van?

– Ne légy már nevetséges, Judy!
De bárhogy is igyekezett, Pat nem tudta elrejteni a titkát a

családja elől. Hamarosan mind tudták, hogy Pat
„beleszeretett” Harris Hynesba, és vég nélkül ugratták miatta.

20 Susan Marr Spalding: Fate
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Pat nagy bosszúságára senki sem vette komolyan, kivéve
Judyt és Betset. Végül mindent bevallott Betsnek az első estén,
amit a Hosszú Házban töltött. Időnként ugyanis egymásnál
kellett aludniuk, és meg kellett beszélniük a dolgaikat. Betset
felvillanyozta, hogy egy igazi szerelmi kapcsolatban ő lehet a
bizalmas barátnő. Majdnem annyi izgalmat talált benne, mint
Pat.



350

XXVIII.Ahogy te meg én
1.

Pat számára az élet izgalmak sorozatává változott. A
legegyhangúbb út kanyarulatai is izgalmassá váltak, mert
esetleg egy kanyarbn szembejöhetett vele Harris J. Hynes. A
legprózaibb prédikáció, amit a jó öreg Mr. Paxton elmondott,
ékesszólóvá vált, amikor a tekintetével üzeneteket küldhetett a
túloldali sorban ülő Harrisnek. Rettenetesen elpirult, amikor a
fiú váratlanul belépett egy szobába, vagy amikor kinyitotta
előtte az ajtót, hogy ki- vagy bemehessen, vagy amikor a
vasárnapi iskola könyvtárában átnyújtott neki egy könyvet.
Olyan udvarias volt a modora!

Kis kört rajzolt a naptárba a nap köré, amikor Harris
először nevezte „kedves"-nek. A naptárat, amelyet Harristől
kapott, a kelengyés ládájában tartotta: rózsaszín rózsa formájú
volt, a szirom alakú hónapokon arany üdvözletekkel. – Hogy
beleírhasd a boldog napjaidat – mondta a fiú. – Rémesen
szentimentális! – gúnyolódott Winnie. De Judy egészen el volt
ragadtatva.

– Nekem kedvemre való egy szentimentális udvarló, Patsy.
Jobbára nem szívbajosak mostanában.

Pat szépséges pillanatot élt át, amikor a fiú bevallotta, hogy
fél éjszaka az ablakából kiáradó fényt bámulta. (A lámpa
valójában Judy szobájában égett, de ezt sem Pat, sem Harris
nem tudták meg soha.) Izgalmas volt felfedezni, hogy szereti a
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macskákat, és egyáltalán nem bosszantotta, hogy Merészke
nekidörgölődzött az ünneplőnadrágjának, és összeszőrözte.
Olyan angyali lehet a természete! Patet cseppet sem lepte
volna meg, ha a tengerészkék kabátja alatt szárnyakat talál.

És a legeslegnagyobb gyönyörűség az volt, amikor
elmehetett vele moziba Silverbridge-be.

A kopott, régi közösségi teremben állították fel a mozit, és
szerda meg szombat este voltak vetítések. Judyt csak egyszer
lehetett rávenni, hogy menjen el, de többé soha. Azt mondta,
túlságosan felizgatta. Pat biztos volt benne, hogy sosem felejti
el az első alkalmat, amikor Harris elvitte.

– Mondta már valaki, mennyire szép vagy? – suttogta a fiú,
amikor Ezüst Erdő konyhájában felsegítette Pat kabátját.

– Sokan! – kacagott és füllentett Pat, dévaj tekintettel.
(Hohó, így kell ennek válaszóni – örvendezett magában

Judy, aki a kamrában volt. – Az Ezüst Erdő-beli lányokat nem
tanája könnyen kaphatónak, Mr. Hynes!)

Pat úgy érezte, az éjszakához hasonlóan sziporkázik. A
hegyen át egy rövidebb úton mentek Silverbridge-be, amely a
Hosszú Ház előtt vezetett el, aztán lefelé kanyarodott a
mezőkön át a folyóhoz. A tél fehér varázslata vette körül őket,
és Pat karja melegen fészkelt Harris karjának hajlatában. Sid és
Bets kicsit előrébb jártak; Sid – Pat nagy örömére – egészen
belepistult Betsbe.

– Álmodni sem tudtam volna tökéletesebbet – mesélte Pat
később Judynak.

– Hohó, Betsnek egy tucat más lovagja lesz, mielőtt
megállapodik – mint ahogy neked is –, mire Pat felpaprikázva
vonult el. Á, az öregek semmit sem értenek!
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– Kíváncsi vagyok, ki volt az első, aki gyönyörűnek találta
az újholdat – jegyezte meg álmodozva Pat.

– Ma este nem törődöm a holddal – felelte erre Harris
jelentőségteljesen.

Patet kissé lehűtötte ez a megjegyzés. Harris észrevétele
bók volt, de az ezüstös pálmákra emlékeztető havas lucfenyők
fölött világító karcsú félhold olyan káprázatos volt, hogy Pat
szerette volna, ha Harris vele együtt csodálja a szépségét.
Hilary így tett volna. Aztán Pat elszörnyedt erre a gondolatra.

A lojalitás pillanatnyi hiányáról a moziban egészen
megfeledkezett. Olyan csodálatos volt! – Pat teljesen elkoptatta
volna ezt a szót azon a télen, ha nem cserélgette volna
időnként a „bámulatos"-sal. Nagy tömeg vette körül őket, de
ők csak ketten voltak az illatos sötétségben. Aztán Harris
egyszer megfogta a kezét, és a magáéban tartotta. Amikor Pat
megpróbálta elhúzni, Harris odasúgta neki: „Mondd, hogy
kérlek!”. Pat nem könyörgött.

Az egyetlen üröm az örömben a vásznon látható szirének
szépsége volt. Vajon tüsszögnek-e, sebes lesz-e a bőrük, ha
megfáznak, mellényelnek-e egy-egy morzsát? Hogy ülhet
végig egy fiú egy egész estét úgy, hogy őket bámulja, és lát-e
utána bármit is a hétköznapi, közönséges lányokban? Ez
majdnem rosszabb volt az előző vasárnapnál, amikor Dell
Robinson vendégeként Myra Lockley is ott volt a templomban.
Pat képtelen volt elfordítani a tekintetét Myra káprázatos
arcbőréről, ami láthatóan természetes volt. Pat megesküdött
volna rá, hogy Myra az egész mise alatt Harris Hynes
tengerészkék hátát bámulta, aki aznap a fejébe vette, hogy a
családi padba ül előre. Másnap este, amikor a holdfényes,
befagyott tavon korcsolyáztak, Pat kicsit ugratni próbálta
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Harrist Myrával, de Harris csak nevetett, és azt válaszolta: –
Valóban volt egyszer egy Myra.

Pat először örült, aztán eltűnődött, vajon eljön-e a nap,
amikor Harris azt mondja: – Volt egyszer egy Patricia.
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2.

Az első szerelmes levele szintén „csodálatos” esemény volt.
Harris meglátogatta egy városban lakó barátját, és Patnek
eszébe sem jutott, hogy majd írni fog. Mégis így történt. Pat
Judy órája mögött talált rá a levélre, amikor hazajött az
iskolából.

– Úgy ám, eldugtam szem elől – suttogta Judy –, hogy a
szemtelen Siddy meg ne lássa.

Patnek kellett búvóhelyet keresnie a megszentelt irat
elolvasásához. Ám ebben a pillanatban a ház minden
helyisége foglalt volt, még a Költő Szobája is, mert éppen
Helen néni járt náluk látogatóban. És elképzelhetetlen volt,
hogy a konyhában olvassa el, ahol Judy éppen egy pár kövér
tyúkot „tisztított”.

Patnek ekkor megváltó ötlete támadt. Fogta a hótalpait, és
máris elszáguldott Ezüst Erdőn át, a fennsíkon levő mezőn és
az erdőn keresztül. Hamarosan kibukkant a Titkos Mezőre, a
szellemkék szűz hóval borított, ember nem járta síkra, ahol az
Erdő Királynője és a Páfrány Hercegnő most vékonyka
facsemeték voltak. Ez volt a tökéletes hely, ahol szerelmes
levelet lehetett olvasni. Letelepedett egy kidőlt, szürke,
„hosszú” fatörzsre a juharfák alá, és elolvasta a levelét. Kis
királynő… Pat azóta merengett, hogy vajon fogja-e valaha bárki
„kis királynőnek” hívni, amióta Betsszel elolvasták Ella
Wheeler Wilcox verseit. Látlak most magam előtt, csodálatos
Patricia… bárcsak toll helyett egy rózsával írhatnék neked…, és az
övé volt megváltoztathatatlanul, Harris J. Hynes.
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Vajon mit takart a „J"? Harris soha senkinek nem árulta el.
De neki ezt mondta:

– Egy nap majd elmondom, mit jelent – és a hangja arra
utalt, hogy ez egy gyönyörű titok lesz, ami kihat az egész
életükre.

– Hohó, oszt hány csók vót a szerelmetes levélben? –
firtatta Judy, amikor Pat piros orcája többet árult el a fagyos
éjszakában való gyaloglásnál.

Judyra értelmetlen lett volna haragudni.
– Manapság már nem hívják őket szerelmes levélnek, Judy

– oktatta ki komolyan Pat. – A nevük most édes üzenet.
– Hadd híjják akkor úgy! Manapság minél randább valami,

annál jobb. A szerelmetes levélben van valami igazán
romantikus. És most válaszolj neki, Patsy drágám, de ne
feledd: az írott szó megmarad!

Pat elhányta valahova a töltőtollat, és a családi tintatartó
kiszáradt, így előkereste a legszebb ceruzáját, hogy megírja a
válaszát. A ceruzát Sidtől kapta a születésnapjára: arany és kék
színekben pompázott, és nagy, vérvörös selyembojt volt a
végén. Judynak nem kellett volna aggódnia, mit ír majd Pat,
mert a levele tele volt azzal a finom gúnnyal, amivel az
odaadó Harrist még az eddiginél is
„megváltoztathatatlanabbul” magához láncolta.

És miután megírta a levelét, selyempapírba göngyölte a
ceruzát, és elzárta a kelengyés ládájába. Ünnepélyesen
megesküdött, hogy többé nem ír vele mást, ha csak nem egy
másik levelet Harrisnek. És órákon át ébren feküdt, párnája
alatt Harris levelével; nem akarta a boldog éjszakát alvásra
pazarolni.
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– De mit gondol errő' az egészrő' Csiling? – kérdezte nagy
ravaszul egy nap Judy.

Pat összerezzent. Hilary viselkedése titkon egész télen
bosszantotta. Abból, ahogy fagyosan hallgatott, amikor Harris
a közelben volt, azonnal tudta, hogy Hilary gyűlöli Harrist.

Egy este, amikor Harris kicsit elhencegett azzal, hogy több
ismert rokona mit tett – Judy persze elmondhatta volna, hogy
a Hynesok hajlamosak a hencegésre –, Hilary elég undokul
megjegyezte:

– És te mit fogsz csinálni?
Harris mintaszerűen viselkedett. Hátravetette pompás

hajkoronáját, és kedvesen nevetett Hilaryre, és amikor Hilary
elfordult, Harris odasúgta Patnek:

– Elnyerem a Prince Edward-sziget legcsodálatosabb
lányát, amit eddig egyetlen Hynes sem tett.

Pat számára mégis kellemetlen volt az a kis hűvös
elidegenedés, amelyet önmaga és Hilary között érzett.
Mostanában már sosem mentek Boldogságba. Télen persze
egyébként sem fordultak meg ott gyakran, és Hilary
szorgalmasan tanult, így alig maradt szabad estéje, amit Judy
konyhájában tölthetett. Harris persze sosem töltötte az estéket
a konyhában. A Kis Szalonban szórakoztatták, ahol állítólag
Patnek segített a francia és a latin házi feladatát megírni.
Patnek néha eszébe jutott, hogy sokkal vidámabb lenne a
konyhában. Akadt olyan pillanat, amikor a franciát és a latint
kimerítve kevés mondanivalója akadt. De ez nem sokat
számított. Harris beszélt helyette is.

De amikor a gyönyörű bükköt egy borzalmas márciusi
szélvihar kidöntötte a fennsíkon, Pat bánatát csak Hilary
érezte át, ő vigasztalta meg. Harris fel sem fogta. Miért kell



357

ekkora hűhót csapni egy öreg fa körül? Kedvesen nevetett
Paten, mint egy oktalan gyereken.

– Ugyan, hagyd már, Pat! Nem maradt elég fa a világon?
– Sok ember marad a földön, amikor meghal valaki, de ez

nem csökkenti a gyászát azoknak, akik szerették – mondta
Hilary.

Harris nevetett. Mindig nevetett, ha Hilary mondott
valamit. „Ütődött házépítőnek” nevezte Hilaryt, bár sosem Pat
füle hallatára. Patnek ebben a pillanatban átsuhant a fején,
hogy Harris szeme túl barna és fényes. Furcsa, hogy ezt eddig
soha nem vette észre. De Hilary megértette! Drága Hilary.
Egész valóját elöntötte az iránta érzett szeretet. És amikor
alábbhagyott az érzés, magával vitt valamit, ami ott volt.
Moziba ment Harrisszel aznap este, de az egész valahogy…
lapos volt. És Harris túlságosan kisajátította magának. Harris a
bátyja egyfogatú szánjával jött érte, és aggályos gonddal
rendezgette el Pat lábán a takarót.

– Még nem vagyok szenilis – jegyezte meg Pat.
Harris nevetett.
– De nagyon tudsz szúrni!
Miért nem vesz soha semmit komolyan?
Amikor Harris kiemelte a kapunál a szánból, Pat felnézett

Ezüst Erdőre. A ház mintha szemrehányóan viszonozta volna
a pillantását. Patet szíven ütötte, hogy azon a télen többet járt
az esze Harris Hyneson, mint a drága Ezüst Erdőn. Hirtelen
lelkifurdalást érzett.

– Hát már sosem fogsz megcsókolni, Pat? – súgta oda
Harris.

– Talán… majd, ha felnősz – mondta Pat, és ő is nevetett.
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Harris dühösen elhajtott, Pat azonban az első
összekoccanásuk ellenére is édesdeden aludt. Harris nem
mutatkozott Ezüst Erdőben egy hétig, Sid és Winnie pedig
halálra szekálták emiatt Patet. Pat nem izgatta magát, bár Judy
szerint nem ártott volna.

– A fiúk időnkint ilyenek, Patsy. Fura dolgokat vesznek a
fejükbe. De előbb-utóbb felbukkan majd.

– Nem kétlem – vonta meg a vállát Pat. – Addig is
komolyan nekilátok a tanulásnak.
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3.

Harris visszajött, és minden a megszokott mederben
folydogált tovább. Vagy mégsem? Hova lett a ragyogás? Pat
kicsit viszolygott magától és Harristől, és… nagy
általánosságban a világtól. Aztán Harris beállt Mr. Taylor
boltjába Silverbridge-ben! Semmi oka nem volt, hogy egy
konfekcióáru eladó ne legyen olyan romantikus, mint bárki
más. De ez az egész olyan rettenetes csalódás volt a repülésről
szőtt álmok után! Pat valósággal idegennek érezte.

„Mr. H. Jemuel Hynes állást vállalt a silverbridge-i Mr.
Taylornál” – így szólt az egyik helybeli hír a következő
számban; a hírnek talán nem Hynes egyik barátja adott tápot.

– Jemuel! Szóval ezt takarta a „J"! Nem csoda, hogy nem
árulta el – kuncogott Pat, amikor Judy felolvasta neki.

Judy magában beszélt, mialatt kenyeret dagasztott a
csöndes konyhában. Azért volt csend, mert mindenki elment,
kivéve Patet, aki a Kis Szalonban tanult.

– Úgy ám, a vég már közel, ha már nevet rajta! Bár
nem'tom, miér' kéne szégyellnie egy tisztességes bibliai nevet.
Nos, mindenesetre jó tapasztalat volt Patsy számára. Majd
jobban tuggya, hogy bánjon a következővel.

A románc még egy utolsó fellángolást élt meg aznap este,
amikor Bets partija után Harrisszel lesétáltak a hegyről. Harris
nagyon kedves volt azon az estén, és nagyon jóképű is lett
volna, ha nincs az a rémes kampó az orrában. A haja azonban
csodálatos volt, és csodálatosan is táncolt. És csodálatos este is
volt. Végül is mi értelme lenne túl sokat várni egy fiútól? –



360

ahogy Judy mondta. Mindegyiknek megvannak a maga apró
gyarlóságai.

– Hideg van… siessünk! – sürgette türelmetlenül Pat.
Ha Judy is hallotta volna, biztosan tudta volna, hogy a vég

még közelebb van.
Végigmentek a Suttogó Ösvényen. Harris megállt a

kertkapuban, és magához húzta Patet. Pat a kertet nézte,
amely csupa hó és sziporkázás volt a holdfényben. Milyen
édes volt a rejtett titkaival!

– Nézd, Harris… – mondta Pat, és gyöngyöző hangján
szavalta el kedves versét.

Gyönyörű fehér kertben, szikrázó csendben,
Fehér hó borítja szikrázó kertem,
Nem lepheti be ennél szebben
Hó a mezőt az Édenkertben.
Az igazgyöngy utcák, s arany kapuk sora,
mégis nagyobb békét rejteget,
Mint az egyszerű és emelkedett pompa?
Borostyán Nyugat – s hófehér Kelet.

– Ne beszéljünk most az időjárásról! – jegyezte meg Harris.
– Szeretném, ha csak rám gondolnál.

Pat arcán kihunyt a fény, mintha valaki eloltotta volna.
– Hilarynak tetszett volna.
Nem akarta hangosan kimondani, inkább csak úgy magától

kiszaladt a száján.
Harris nevetett. Harrisnek tényleg rémes érzéke volt ahhoz,

hogy mindig rosszkor nevessen.
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– Az a pipogya alak? Elhiszem, hogy kerteken és fákon
ábrándozik!

Patben elpattant valami.
– Nem pipogya! – kiáltotta. – Ráadásul épp te hívod

annak… a göndör tincseiddel és a kerek, ábrándos tekintetű
tehénszemeddel – fejezte be, szerencsére már csak gondolatban.

Harris most szorosabban ölelte át a derekát.
– Ne légy dühös rám! – ejtette ki a végzetes mondatot.
Pat elhúzódott tőle, és eltolta a karját.
– Nem akarlak többé látni, Harris Jemuel Hynes! –

jelentette ki Pat jól hallhatóan és tisztán.
Harris végül rájött, hogy komolyan is gondolja.
– Olyan állhatatlan természetű vagy, mint a szél! – ezek

voltak Harris búcsúszavai.
Patet nem aggasztotta az állhatatlansága, de meglehetősen

nyugtalanította az a meggyőződés, hogy Harris az első perctől
túlságosan is biztos volt a dolgában. Az a típus volt, amit a
kiállhatatlan May Binnie „rámenős udvarlónak” hívott. És ő,
az Ezüst Erdő-beli Pat Gardiner belesétált a kelepcéjébe.

Judy néha egy szörnyű kifejezést használt bizonyos
lányokra: „hamar beadják a derekukat”.

– Vajon én is túl hamar beadtam a derekamat? – töprengett
el komolyan Pat.

Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy Pat románca Harris
Hynes-szal véget ért, Patet sokat kínozták emiatt. Bets nagyon
édesen, megértően és vigasztalóan állt hozzá, de Patet mégis
nyugtalanság gyötörte, amíg meg nem beszélte a dolgot
Judyval.

– Jaj, Judy, nagyon izgalmas volt, míg tartott. De nem
tartott sokáig.
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– Hohó, drágám, mindig is sejtettem, hogy nem lesz belőle
semmi. Túl fiatal vagy még egy komoly kapcsolathó'. Kis
kirándulás vót csak neked. Nem kritizáltam addig, míg
kedvelted, Pat, de nem vót az a fiú kicsit túl szabados és
könnyű erkölcsű? Jobban szeretem a félénkeket, akik nem
bizalmaskodnak már második alkalommal az emberrel. És
nem elegáns, hogy annyira szétterpesztett lábbal áll. Feltűnt
mán, hogy áll Csiling? Úgy, mint egy katona. Annyira
megváltozott, mióta rendesebb ruhákban jár, és Silverbridge-
ben vágattyák a haját, a divatos szemüvegirő' nem is szólva.

Különös, de kellemes érzés volt az a csendes boldogság
megint, amit nem szakítottak meg izgalmak, borzongások és
felébe-negyedébe remegések.

– Sid és Hilary ezerszer többet érnek, mint a világ összes
udvarlója, Judy! Soha többé nem leszek szerelmes.

– A következő szerelem előtt semmi esetre sem, Patsy.
– Nem lesz következő alkalom.
– Hohó, egyetértek, hogy kényelmesebb nem szerelmesnek

lenni. Sokáig szükséged van még arra a kék ruhára, drágám?
A hóna alatt már szorít, és éppen olyan árnyalatú, mint a
szőnyegemen a kék csigavonal.

– Vidd csak nyugodtan! – legyintett Pat közömbösen. A
levelet éppen olyan közönyösen égette el. Ám évek múltán
rábukkant a bojtos ceruzára a padláson őrzött régi dobozok
egyikében, és elmosolyodva felsóhajtott.

Hilary jött be, finom kezében az első csokor havasi
kankalint hozta neki, és elmentek barangolni Boldogságba.

– Úgy ám – kuncogott Judy –, ma este nincs boldogabb
leginy ennél a Csilingnél!
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– A barátság sokkal teljesebb érzést ad, mint a szerelem –
nyugtázta Pat elalvás előtt.
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XXIX.Áprilisi varázslat
1.

Kora tavasszal egy „homályos", esős estén, amikor a
kopott, öreg világ igyekezett lemosni az arcáról a téli szutykot,
hogy tisztán fogadhassa az áprilist, vad muzsika tombolt a
nyírfák között. Pat hallgatta, mialatt Judyval csevegett a
konyhában. Anya fáradt volt, és korán elküldték lefeküdni.
Ezüst Erdőben mindenki – anélkül, hogy bármit is mondtak
volna – nagyon kesztyűs kézzel kezdett anyával bánni.

Cuki magában dudorászott a Kis Szalonban; Cukinak édes
hangja van, tűnődött Pat szeretettel. Judy a kenyértésztát
állította össze, egyik oldalán Kandúr urasággal, a másikon
Merészkével. Rosszcsont horkolva összegömbölyödött a
tűzhelynél. Bárki megmondhatta, hogy Rosszcsont kezdett
öregedni.

És akkor… léptek hallatszottak a kövezett úton. Biztos apa
vagy Sid tartanak a csűrből a ház felé, gondolta Pat. De
Rosszcsontnak több esze volt: egy szempillantás alatt
felébredt, és eszeveszetten ugatva, a fát kaparva vetette rá
magát az ajtóra.

– Mi az ördög ütött ebbe a kutyába? – háborodott fel Judy.
– Úgy ám, hosszú hetek óta nem vette a fáraccságot, hogy
megugasson bárki idegent… igaz viszont, hogy ott vót az a
fura álmom múlt éjjel…, Mennyei Uram, csak nem álmodom
még mindig?!
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Mert nyílt az ajtó, és egy bronzbarna fiatalember állt a
küszöbön…, és Rosszcsont elnémult a boldogságtól…, és Pat a
férfi karjába vetette magát, akármilyen ázott is volt. Sid és apa
berohantak a csűrből…, és anya, aki engedetlen volt, és
mégsem feküdt még le, lerohant a lépcsőn…, és Merészke fújt
és a szőrét borzolta, hogy ekkora felhajtást csinálnak egy
idegen miatt. És mindenki megbolondult egy kicsit, mert Joe
hazajött…, Joe, aki annyira megváltozott, és mégis ugyanaz
maradt…, aki megölelte anyát és a lányokat, és Judyt, és
nevetett Merészke bolondozásain, és úgy tett, mintha mérges
lenne, mert Judy képén még mindig nem nőttek fel a fehér
cicák.

Boldog két hét következett Ezüst Erdőben. Rosszcsont egy
pillanatra sem volt hajlandó megválni Joe-tól, és nem tágított
attól, hogy éjjel az ágyán aludjon. És Judy minden este beosont
hozzá, hogy ellenőrizze, melegen betakaródzott-e, és kérte
odafent a Kaporszakállút, hogy áldja meg Joe-t, ahogy ő tette,
amikor még kicsi volt.

Se szeri, se száma nem volt a meséknek a távoli vidékekről,
különös arcokról, és mindenki boldog volt. Pat túlságosan is,
gondolta Judy, és bölcsen ingatta a fejét.

– Az öregek nem adnak ingyen ilyen ajándékot, ahogy a
nagyanyám mondta mindig. Nem bizony. Az ilyennek meg
kék fizetni az árát.

Aztán Joe megint elment. És ezúttal azok, akiket otthon
hagyott, nagyon jól tudták, hogy Joe már sosem fog Ezüst
Erdőhöz tartozni. Nagy néha majd hazajön egy-egy
látogatásra…, és két látogatás között mindig hosszabb lesz a
szünet…, de a sorsa a tengerhez köti, és a tenger a hivatása.
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Pat keserűen látta be, hogy Joe kívülálló lett. Ezüst Erdő élete
szinte észrevétlenül záródott össze távozó léptei nyomában.

– Rettenetes ez az egész, Judy. Megszakadt a szívem,
amikor Joe először elment… Biztosra vettem, hogy képtelen
vagyok nélküle élni. És most… ugyanúgy szeretem, mint
régen, és pár napig olyan furcsa és magányos volt minden
nélküle…, de most olyan, mintha mindig is távol lett volna. És
ha… ha… itthon akart volna maradni, akkor is úgy éreztem
volna, mintha nem maradt volna igazán hely számára. Mintha
a régi helyét benőtte volna valami. És ez úgy fáj, Judy!

– Ilyen az élet, Patsy drágám. Jönnek és mennek. De van
egy kis szív, amely nem lel vigaszra. Nézz csak a szemibe
szegény kis Rosszcsontnak. Öreg mán ahhó', hogy még egy
ilyen elválást elviseljen.

Judynak igaza volt. Rosszcsontot másnap Joe ágyán
találták, a fejét Joe párnáján nyugtatta. És többé már se nem
vonyított, se nem sírt. Pat, Sid, Hilary, Bets és Cuki a régi
temető sarkában helyezték örök nyugalomra. Judy nem emelt
kifogást ellene, bár egyetlen macskát sem engedett oda
temetni.

– Azt hittem, jobban szereted a macskákat, mint a kutyákat,
Judy – jegyezte meg Cuki.

– Egyformán szeretem őket, de egy macskának nincs helye
egy temetőben – hangzott Judy magyarázata.

Cuki aznap este azért imádkozott, hogy Rosszcsont ne
legyen magányos. Pat tudta, hogy nem lesz az. Az övéivel
együtt aludta örök álmát, mi mást kérhetne egy öreg kutyus?
És talán azokon az éjszakákon, amikor Vad Dick énekel, és
Willy sír, egy vidám kis kísértetkutya is előjön a sírjából, és
ugat.
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2.

Pat és Bets a hegyre vezető ösvény felső végét lezáró kis
zöld kapunál időztek. Tervezgettek. Azon a tavaszon tele
voltak tervekkel: terveket szőttek a nyárra, az ősszel kezdődő
főiskolai évekre…, s az azon túli élettel kapcsolatban. Az idén
nyáron egy hetet táboroznak, a Királyi Akadémián egy
szobában laknak majd…, és pár év múlva együtt utaznak majd
Európába. Barátságuk hosszú évei alatt képzeletbeli utak
százait tervezgették, de ez most – egy nap – valóságosnak
ígérkezett.

– Hát nem remek móka tervezni? – mondogatta boldogan
Pat.

Együtt töltötték a délutánt a Hosszú Házban. Pat Ezüst
Erdő után a legjobban a Hosszú Házat szerette. Mindig
hívogatóan tárult fel előtte; Pat gyakran gondolt arra, hogy
mindig így üdvözli: „Örülök, hogy eljöttél!” Barátságos volt
nyitott ajtóival, az ablakokban virító muskátlikkal, széles,
alacsony, sokat koptatott lépcsőivel, amelyek a verandához
vezettek, és odabent a kora tavaszi hűvös estéken gyújtott
lobogó tűzzel. A két lány verseket olvasott, együtt élvezték az
egymáshoz fűzött szavak szépségét, megbeszélték a
sérelmeiket. Bets anyja nem engedte, hogy a lánya pizsamában
aludjon, ragaszkodott a hálóinghez, pedig Bets annyira
vágyott egy olyan szép sárga pizsamára, amilyen Sara
Robinsonnak volt. Olyan modern! Sokat nevettek, és úgy
csaptak le egymás tréfáira, mint a játékos kismacskák. Végül
Bets elkísérte Patet a zöld kapuhoz, és még egy órán át



368

álldogáltak ott, és beszélgettek. Képtelenek voltak
kibeszélgetni magukat. Mellesleg Pat másnap Bay Shore-ba
készült látogatóba, és sok „még egy utolsó” dolgot kellett
megvitatniuk. Egyetértettek abban, hogy tragikus ilyen hosszú
időre elválniuk.

A hideg tavaszvég első enyhe estéje volt. Az alföldeken túl
a tenger ezüstösen szürke volt, kivéve a láthatár szélét, ahol
egy fényes aranycsík húzódott. Valahol a távolban egy harang
szólt… talán az elsüllyedt Atlantisé. A csupasz, csúf réteket
zöld, misztikus alkony takarta el. A lucfenyők felett halvány,
varázslatos csillagfény hullott rájuk. Alattuk Tom bácsi
felgyújtotta a bozótot. Van-e izgalmasabb, mint sötétedés után
a nyílt terepen égő tűz? És valahol a borzongatóan hűs egeken
túl a virágok igazi tavasza és a rózsák nyara várta őket. A
régóta hegyen lakók elragadtatásával – amit egy völgylakó
sosem ismer – legeltették a tekintetüket a tájon. Jaj, de édes
volt együtt a világ!

– Nem verhetnénk majd sátrat a Titkos Mezőn, amikor a
szabadban töltjük az éjszakát? – kérdezte Bets. Bets most már
tudott a Titkos Mezőről. Sid elárulta neki, és Pat örült ennek. A
Siddel kötött egyezség után Pat nem mondhatta el, de nem
szívesen vette, hogy Betset ki kell zárnia bármelyik titkából.

– Képzeld csak el! – lehelte áhítatosan. – Ha ott alhatnánk…
körülöttünk az erdő…, és az ezüstös nyírfák a holdfényben…,
és persze a holdról is gondoskodnunk kell! Ugye, te is látod
magad előtt, Bets?

Bets látta. Cseresznyevirág arca, amit skarlátvörös kendőbe
csavart, Pat lelkesedését tükrözte. Jól illik hozzá a kendő,
gondolta Pat. Ahogy minden más is. A ruhái mindig szerették
Betset. A legegyszerűbbet is úgy viselte, mint egy királynő.
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Olyan csinos volt, és mégis mindig inkább az arca bájossága,
mint a csinossága volt szembeötlő.

– Sid azt mondja, halálra rémülnénk ott – mondta. – Pedig
nem. Még akkor sem, ha az aprónép, akikről Judy mesél
mindig, a sátrunk bejáratához jönne, és bekukucskálna.

Az éjszaka hirtelen az ajkukra tette az ujját. Valami
nyugtalanító… tündérhez hasonló érintette meg őket. A
hegyen magasodó, a halványuló naplementére kirajzolódó
lucfenyők egyszer csak vén banyák lettek, akik mintha
hallgatódznának. Aztán gőgös nevetéstől rázkódtak. A
közelben levő bokrok megzizzentek, mintha egy faun surrant
volna át köztük. Pat és Bets ösztönösen átölelték egymást.
Abban a pillanatban mindketten az árnyakkal és a csenddel
rokon, pajkosan tündérszívű lények voltak. Legszívesebben
letérdeltek volna a drága földre, hogy színtiszta örömükben
megcsókolják a göröngyeit.

Vajon egy pillanat volt-e vagy egy örökkévalóság?
Képtelenek lettek volna megmondani. Ezüst Erdő
konyhájában a felvillanó lámpafény rántotta vissza Patet a
valóság talajára.

– Mennem kell. Amint végzett a teendőivel, Sid átvisz Bay
Shore-ba.

– Add át az üdvözletemet! – mondta Bets könnyedén.
– Bárcsak velem jönnél! Semmi sem olyan élvezetes

nélküled. – Pat áthajolt a kapun, és csókot lehelt Bets hűvös
arcára. Az élet még csak oly felületesen érintette meg őket,
hogy még a „búcsú is boldogította"21 őket.

21 W. Shakespeare: Rómeó és Júlia Mészöly Dezső ford.
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Pat könnyű léptekkel szaladt le az úton, és ezzel – bár nem
sejtette – hátat fordított derűs boldogságának, amelyre még
semmi sem borított árnyat.

Az áprilisi éjszakában fent szárnyaló vadlibák, egy szürke
macska, amely kiugrott elé a Suttogó Ösvény páfrányai
közül… a baromfiudvaron a lámpa fénye… a tavasz édes,
mámorító borától félig megrészegült lány.

– Jaj, Judy, olyan gyönyörű az élet…, és a tavasz is olyan
gyönyörű! Hogy bírod ki táncolás nélkül, Judy?

– Még hogy táncolás nélkül? – ült le nyögve Judy. Fáradt
volt, és ezt nem szerette, mert azt jelentette, hogy öregszik.
Judy csak egyvalamitől rettegett az életben: hogy annyira
megöregszik, hogy már semmi hasznát nem veszik Ezüst
Erdőben. – Amikó' annyi idős leszel, mint én, Patsy drágám,
már nem fogsz olyan könnyen táncóni. De táncój, amíg csak
tucc… hohó, táncój bizony, amíg csak tucc. És kopogd le a fán!
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XXX. „Az egyiket fölveszik"22

1.

Úgy volt, hogy Pat két hétig marad a Bay Shore-i farmon.
Nem is bánta… nagyon. Megtanult kijönni a nénikékkel, akik
úgy tartották, „sokat javult”. Végül is van benne egy kis jó a
Selbykből is. Az ükanya egy éve „hunyt el", de egyébként
semmi sem változott Bay Shore-ban. Pat ezt nagyon szerette:
azt a kellemes érzetet keltette benne, hogy becsapta az Időt.

De az első hét végén Hosszú Alec érte jött egy este. És az
arca…

– Valami baj van, apa? Anya…
Nem, nem anya. Bets. Betsnek influenzás tüdőgyulladása

volt.
Pat úgy érezte, mintha jeges kéz érintené meg… csak

megérintené… a szívét.
– Miért nem küldtetek értem előbb? – kérdezte végtelenül

halkan.
– Nem gondolták, hogy veszélyben forog az élete. Ma estig

nem. Téged hívott. Remélem, még időben érkezünk.
Bets „veszélyben"… „még időben"… a szavak értelmetlen

összevisszaságban kavarogtak Pat fejében. A hazafelé út rossz
álom volt. Semmi sem tűnt valóságosnak. Nem is lehetett az.
Ilyesmi egyszerűen nem történik meg. Isten nem engedi. Hát
persze, hogy nemsokára felébred belőle! És addig is… nagy

22 Máté 24:37
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csendben kell maradni. Ha csak egy szóval is többet mond…,
akkor lehet, hogy folytatni kell az álmodást. Olyan furcsa
érzése volt, mintha a szíve egy kő volna…, ami csak süllyed,
süllyed, süllyed…, amióta csak az a jeges kéz megérintette.

Felhajtottak Ezüst Erdőbe. Pat a hegyre felvezető ösvényen
megy fel. Úgy gyorsabb, mert a Hosszú Házhoz vezető út a
silverbridge-i útból ágazik el. Judy a karjába kapta Patet,
amikor botladozva kiszállt a kocsiból.

– Judy! Bets… – de nem, csendben kell maradni. Nem
szabad kérdéseket feltenni. Az ember nem meri…

– Felkísérlek a hegyre, Pat.
Hilary volt az, sápadtan, összeszorított szájjal. Judy – a

bölcs Judy – odasúgta neki:
– Hagyd magára, Csiling! Úgy… gyöngédebb lesz.
– Nem gondolod, hogy van egy kis remény, Judy? –

kérdezte elfojtott hangon Hilary.
Judy megrázta a fejét.
– Látom a jelet, Csiling. Kicsit nehéz megérteni. Mindenki

annyira szerette. Úgy ám, a mennynek biztos egy kis nevetésre
van szüksége.

Pat nem tudta, hogy egyedül van-e vagy sem. Zihálva
futott végig a Suttogó Ösvényen, át a mezőn, és fel a hegyre.
Az Őrfenyő őrködött, figyelt…, de mit? Egy sötét hegy mögött
komor, vörös nap nyugodott le, előtte egy fekete felhőcsík,
amikor Pat a zöld kapuhoz ért. Megfordult egy pillanatra…
csak egy pillanatra, mielőtt az embernek muszáj… megtudnia.
Amíg nem tudja, képes élni. A hideg, szürke áprilisi alkony
fekete tengere messze alatta terült el. Még mindig szólt egy
távoli harang.
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Csak egy hete történt, hogy Betsszel ezt hallgatták, és a
nyarat tervezgették. Ilyesmi nem következhet be egy hét alatt,
ehhez hosszú, hosszú évekre van szükség! Milyen oktondi is
volt, hogy ennyire félt. Most már hamarosan fel kell ébrednie.

May Binnie a Hosszú Ház konyhájában volt, amikor Pat
belépett – mindig odadörgölődzik, ahol nemkívánatos, futott
át szórakozottan Pat fején –, majd a szoba, ahol Betsszel
aludtak és sugdolództak és nevetgéltek, és… Bets sápadtan és
édesen feküdt az ágyon… mindig édesen…, és túl gyorsan
kapkodta a levegőt. Mások is voltak a szobában… Mr. és Mrs.
Wilcox… az ápolónő…, de Pat csak Betsszet látta.

– Drága Pat… úgy örülök, hogy eljöttél – suttogta Bets.
– Drágám… hogy vagy?
– Jobban, Pat… sokkal jobban… csak kicsit fáradt vagyok.
Hát persze, hogy jobban van! Hisz tudta, hogy így lesz.

Akkor hát az ember miért nem ébred fel ebből az álomból?
Valaki széket tolt az ágyhoz Patnek, aki leült. Bets

kinyújtotta hideg kezét – milyen rettenetesen sovány lett! –, és
Pat megfogta. Az ápolónő odalépett egy injekciós tűvel. Bets
kinyitotta a szemét.

– Hadd adja be Pat, kérem! Hadd csináljon körülöttem
most már mindent Pat.

A nővér tétovázott. Aztán valaki más – dr. Bentley – jött
oda.

– Nincs értelme több injekciót beadni. Már nem reagál rá –
mondta. – Hadd… pihenjen.

Pat hallotta, hogy Mrs. Wilcox rettenetes hangon zokogni
kezd, és Mr. Wilcox kivezeti a szobából. Az orvos is kiment.
Az ápolónő megigazította a lámpaernyőt. Pat mozdulatlanul
ült. Nem beszélt… egyetlen szó sem zavarhatta meg Bets
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pihenését. Bets biztosan jobban van, ha pihen. Időnként érezte,
hogy Bets gyöngén megszorítja a kezét. Pat még
gyöngédebben viszonozta. Pár nap múlva nevetnek majd
ezen… jövő nyáron, amikor majd a sátrukban táboroznak a
holdsütötte Titkos Mezőn, akkor csak egy tréfa lesz, amit
felidéznek…

– Nagyon… nehezen… kapok… levegőt – mondta Bets.
Többször nem szólalt meg. Napkeltekor kis változás látszott az
arcán… iszonyatos kis változás.

– Bets! – kiáltotta Pat könyörgőn. Bets mindig válaszolt,
amikor korábban szólongatta. Most fel sem emelte a gyönyörű
szemét elrejtő nehéz, fehér szemhéját. De mosolygott.

– Vége… – suttogta halkan a nővér.
Pat hallotta, hogy valaki… Bets anyja… szánalomra méltón

felnyög. Pat az ablakhoz ment, és kinézett. Keleten tündöklő
volt az ég. Az ezüst nyírfák mintha lebegtek volna lent a
völgyben a reggeli ködben. A távolban a kikötői világítótorony
fehéren-aranyosan magasodott a napkelte fényében.
Swallowfield és Ezüst Erdő kéményeiből füst bodorodott az
égre.

Pat émelyegve fohászkodott, bárcsak visszamehetne a múlt
évbe. Akkor még nem voltak lidérces álmok.

A szoba olyan csöndes volt a halállal való vívódás után. Pat
azt kívánta, bárcsak valaki csapna egy kis zajt. Miért járkál
lábujjhegyen a nővér? Betset most már semmi sem zavarja…
ott feküdt egy örökkévaló nap hajnalával az arcán.

Pat odament hozzá, és egészen nyugodtan lenézett rá. Bets
olyannak tűnt, mint akinek édes titka van. Mindig ilyen volt…,
csak most tudta az ember, hogy sosem fogja elárulni. Pat
halványan emlékezett egy idézetre, amit egy másik életben –
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múlt vasárnap – a Bay Shore-i templomban hallott. A vizek
mélyére kerültem, hullámok csapnak át felettem.23 Bárcsak
felébredne!

Azt hiszem, ha sírni tudnék, nem fájna annyira a torkom –
gondolta tompán.

23 69. zsoltár
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2.

Otthon… anya néma, együtt érző kézszorítása… Winnie
kedves, kék szeme… Judy aggodalmas szavai: „Patsy drágám,
nem reggeliztél! Nem ennél egy falatot? Muszáj megőrizned az
erődet. Ne gyászolj, édes kincsem! Úgy ám, azt mesélik, hogy
mosolyogva halt meg… örömteli útra indút.”

Pat nem gyászolt. A halál még mindig felfoghatatlan volt
számára. A családját elképesztette a nyugalma.

– A lelke mélyin még most sem hiszi – magyarázta bölcsen
Judy.

A napok mintegy álomban teltek még most is. Megvolt a
temetés. Pat nyugodtan sétált fel a hegyi úton a Hosszú
Házba. Nem lepődött volna meg, ha Bets szalad elé a zöld
kapuhoz táncos lépteivel. Felpillantott az ablakra, ahonnan
Bets nevető arca nézett le rá… Bizonyára ott van, gondolta.

A Hosszú Házban nyüzsögtek az emberek. May Binnie is
ott volt… May Binnie sírt… May Binnie, aki gyűlölte Betset. És
az anyja megpróbálta vigasztalni! Ez igazán különös volt.
Bárcsak együtt nevethetnének Betsszel ezen a mulatságos
dolgon!

De Bets csak mosolyogva feküdt viaszos arcán azzal a
fehér, édes békével, kezei között Hilary Boldogságban szedett
barkáival. Virágok voltak mindenütt. A vasárnapi iskola egy
keresztet küldött ezzel a jelmondattal: Hazament. Pat nevetett
volna rajta, ha nem tudta volna, hogy soha többé nem nevet
majd. Haza! Hiszen ez volt Bets otthona… a Hosszú Ház és a
kert, amit szeretett, és amivel kapcsolatban tele volt tervekkel.
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Bets nem ment haza… csak egy társtalan utazásra, amelyről
pillanatokon belül visszatér.

May Binnie csaknem hisztérikus rohamot kapott, amikor a
koporsót lezárták. Sokan vélekedtek úgy, hogy Pat Gardiner
nagyon érzéketlen. Csak a különbségtételre alkalmas kevesek
gondolták úgy, hogy a szenvedélyes, lázadó kis arc sokkal
szánalomra méltóbb, mint a tengernyi könny.

Bárcsak elmenekülhetne egyedül! Valahova, ahol az
emberek nem nézhetnek rá. De ha az ember kitartóan tovább
álmodott, muszáj volt elmennie a temetőbe. Tom bácsival
ment, mert Hilary és Sid koporsóvivők voltak, így őket elvitte
a kocsi. A tavasz még mindig nem jött el, és zord, gyászos nap
volt. Néhány hópehely szállingózott a szürke mezőkre. A
tenger fekete volt és komor. A hideg út kemény, mint a kő. Így
érték el végül a kis temetőt az egyik nyugati hegyen, amelyet
ezernyi naplemente árasztott már el, és ahol egy vörös
agyagkupac mellett üres sírhely árválkodott. A fiúk, Bets
egykori játszótársai odavitték őt a múltba süppedt év ázott
leveleivel vastagon takart ösvényen, és Pat rezzenetlenül
hallgatta a legszörnyűbb hangot a világon, a szeretett személy
koporsójára hulló göröngyök koppanását.

– Jobb helyen van, drágám – vigasztalta Mrs. Binnie a
zokogó Mayt Pat háta mögött. Pat megfordult.

– Mit gondol, van jobb hely az Ezüst Erdő vagy a Hosszú
Ház farmjánál? – kérdezte. – Mert szerintem nincs…, és azt
hiszem, ezt Bets is így gondolta!

– Rémes egy lány! – mondogatta aztán mindig Mrs. Binnie,
valahányszor ezt elmesélte. – Úgy beszélt, mint egy igazi
pogány.
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Pat aznap este ébredt fel az álmából. Leszállt a nap.
Beköszöntött a sötétség, és a hegyek meg a fák közelebb
húzódtak…, Bets ablakában pedig nem volt világosság.

Pat sosem hitte, hogy bárki, akit szeret, meghalhat. Most
szerezte az első keserű tapasztalatot, hogy ez mégis lehetséges,
és valóban megtörténhet.

– Hadd maradjak ma éjjel egyedül, Winnie! – kérlelte a
testvérét, és Winnie szánakozva költözött át a Költő Szobájába.

Pat levetkőzött, és vacogva bemászott az ágyba. Az ablakon
túl jajongó szél már nem a barátja volt, hanem egy ellenséges
lény. Pat olyan magányosnak érezte magát… lehetetlen volt
ekkora egyedüllétet elviselni. Ha legalább aludni, aludni
tudna! De utána olyan szörnyű lesz az ébredés és az
emlékezés.

Bets… halott. Ő, aki úgy szeretett mindent, ami gyönyörű,
most egy hideg, nyirkos sírban fekszik a hegyen, magas fű és
örömtelenül repkedő száraz levelek alatt. Pat a párnájába
temette az arcát, és régóta megtagadott könnyei minden gátat
elsöpörtek.

– Drágám… drágám… ne gyászolj így!
Judy óvakodott be, a drága, öreg, gyöngéd Judy. Az ágy

mellett térdelt, és átölelte a meggyötört teremtést.
– Jaj, Judy, nem tudtam, hogy az élet így tud fájni! Nem

bírom elviselni, Judy.
– Drága szívem, eleinte mind így gondoljuk.
– Sosem bocsátom meg Istennek, hogy elvette tőlem! –

hüppögte Pat két kínzó zokogás között.
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– Drága gyermekem, ki hallott mán olyat, hogy nem
bocsátunk meg Istennek! – mondta az elszörnyedt Judy, aki
nem ismerte Omart.24 – De az Úr biztos nem rója fel neked.

– Darabokra hullott az élet, Judy. És mégis élnem kell
tovább. Hogy tehetném?

– Úgy ám, hisz elég egyszerre egy napot végigélni, drágám.
Egy napot mindig tudunk élni.

– Olyan drága volt, Judy… annyi tervünk volt… nem
mehetek a Királyi Akadémiára nélküle! Jaj, Judy, olyan
gyönyörű volt a barátságunk! Miért nem engedte Isten, hogy
folytatódjék? Hát nem szereti a szép dolgokat?

– Úgy ám, nem tuggyuk megmondani, Istennek mi jár a
fejiben, de hihetünk benne, hogy semmi más, csak jó. Talán azt
szerette vóna, ha ilyen gyönyörű is marad a barátságotok.

24 Omar Khajjam ateistának és szabadgondolkodónak is tekintett perzsa költő
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XXXI. Elveszett illat

Amikor Bets egy hete volt halott, Pat úgy érezte, mintha
évek óta halott volna, oly régóta gyötörte a fájdalom. A napok
kísértetként libbentek tova. Esténként hosszú sétákat tett
hegyen-völgyön, mezőn-réten át, próbált szembenézni a
fájdalmával, meglátni maga körül az ébredő tavaszt. De csak
látta… nem érezte. Hol volt Bets, aki tavaly tavasszal még vele
sétált?

Mindennek vége volt. És mindent újra kellett kezdeni. Ez
volt a legrosszabb. Hogy kezdhet újra valamit, amikor az
életből kiveszett a szív?

– Bárcsak elfelejthetném Betset, Judy… bárcsak
elfelejthetném! Annyira fájdalmas emlékezni! – jajdult fel
egyszer vadul. – Ha ihatnék a felejtés forrásából, mint ahogy
egyszer mesélted, Judy…

– De megtennéd-e, drágám, ha módod nyílna rá? Hiszen
elfelejtenéd az örömöt is a fájdalommal együtt, a sok nevetést
és boldogságot a kis barátnőddel. Azt is akarnád?

Nem, arra nem vágyott. A szívébe zárta édes emlékeit. De
hogyan éljen tovább…

– Nem emlékszel egy napra, Patsy, amikó' úgy négyéves
forma kis mütyür vótál? Az ajtóhó' mentél, és az ég csupa
borút és fekete vót. Halálra ijedtél. Sírva futottá' anyádhó': „Jaj,
anya, hová ment a kék ég… jaj, anya!” Nem hittél nekünk,
amikó' aszontuk, vissza fog gyünni. De másnap reggel már rád
mosolygott.
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Pat még most sem hitte el, hogy a kék ege valaha is
visszatér… nem hitte, hogy eljön az az idő, amikor megint
boldog lesz. Hiszen szörnyű lenne a boldogság Bets nélkül,
még ha lehetséges is lenne… hűtlen lenne vele Betshez…
hűtlen a szeretethez. Megvetette magát, amikor kénytelen volt
beismerni, hogy megint éhes!

Ezüst Erdő maradt az egyetlen vigasza. Az Ezüst Erdő
iránti szeretet volt az egyedüli biztos pont az életében.
Önmaga számára is észrevétlenül a régi, türelmes, ismerős
birtokból merített vigasztalást és erőt. Elmúlt a tavasz.
Virágzott a nárcisz, a gyöngyvessző, a szívvirág és a
galambvirág. Bets úgy szerette a galambvirágot; itt kellene
lennie, hogy lássa őket! Virágzott az árvácska is, amit együtt
ültettek, mert valami rejtélyes oknál fogva az árvácska nem
virágzott a hegyen. De többé nem jött le a karcsú leányalak a
hegyről, hogy szedjen belőlük a naplementében fürdő kertben.
A Hosszú Háznál virágba borult az almafa, ahogy két
nemzedék óta mindig, de nem ültek Betsszel a hosszú ágon, és
nem olvastak verseket. Pat egyébként sem volt képes kinyitni
a könyveket, amiket Betsszel olvasott… nem bírta volna látni a
sorokat és bekezdéseket, amelyeket együtt megjelöltek. Bets
mintha újra meg újra meghalt volna, amikor akadt valami,
amit Pat megosztott volna vele, de nem tehette.

Beköszöntött a nyár. A temető palánkkerítésén dúsan
virágzott a lonc. Ha belegondolt, hogy a lonc illata már semmit
sem jelent Betsnek…, vagy az este lágyfényű csillagai… sem a
holdfényben fürdő fehér rózsák. A hegyi mezőre felvezető
ösvényt felverte a fű. Már senki sem sétált rajta. Wilcoxék
eladták a Hosszú Házat és a farmot, és beköltöztek a
városba… Idegen lámpafény világított az ablakokban, de Bets
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szobája mindig sötét maradt. A vasárnapok, rettenetesek
voltak. Betsszel mindig együtt töltötték a délutánokat és az
estéket. Sid soha nem beszélt Betsről… Sidet a maga
megfejthetetlen, fiús módján súlyos csapásként érte Bets
halála, de Hilary hajlandó volt beszélgetni róla.

Sosem éltem volna túl a nyarat, ha nincs Hilary – gondolta
Pat.

Ám az élet tagadhatatlanul kezdte ismét hívogatni. A
szépség halhatatlan szelleme újból magasba emelte előtte a
fáklyáját. Pat gyűlölte magát azért, hogy egy Bets nélküli
világban is élvezni tud bármit.

– Úgy érzem, Judy, mintha nem szabadna egy kicsit sem
boldognak lennem. És mégis: ma a Titkos Mezőn boldog
voltam. Kis időre elfeledkeztem Betsről, de aztán… Jaj, Judy…
eszembe jutott. Olyan szomorú dolog volt belegondolni, hogy el
tudtam felejteni. És a Titkos Mező is megváltozott valahogy…
szebb volt, mint valaha, de mégis… már nem pontosan
ugyanaz, Judy.

Judy felidézett magában egy régi verssort, amit múltba
vesző iskolás napjaiban tanult… egy elfeledett, idejétmúlt
költő verssorát, aki még ismerte a titkát, hogy érintse meg az
ember szívét…

– Ó, elváltoztatott a gyötrelem, mióta nem láttál25 – suttogta
magában. De hangosan…

– Nem kéne tépelődnöd a bódogság miatt, drágám. Bets
csak örűne neki.

– Tudod, Judy, először fájt, ha Betsre gondoltam… képtelen
voltam elviselni. De most… vigaszt jelent. Végigjárom vele
gondolatban a régi kedves helyeinket. Ma este, amikor feljött a

25 W. Shakespeare. Tévedések vígjátéka, Szász Imre ford.
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hold, arra gondoltam: „A hold fényében áll az Őrfenyő alatt,
és rám vár.” És édes érzés volt… egy kis ideig… boldogított,
hogy úgy tettem, mintha igaz lenne. De soha nem lesz másik
barátnőm, Judy…, akkor sem, ha lehetnének új barátaim.
Túlságosan fáj az elvesztésük.

– Fiatal vagy ehhez a leckéhez még, drágám, de előbb-
utóbb mindnyájunknak meg kell tanúni. Ami meg egy másikat
illet… hohoho! Minden úgy lesz, ahogy meg van írva. Olyan
bölcsen beszéltem veled, Patsy, ahogy bárki más arró', hogy
mi választyuk a barátainkat, pedig nem így van ám. Ők
gyünnek hozzánk…, vagy sem. Ennyi, és nem több. Azokat
kapjuk, akiket nekünk szántak, legyenek sokan vagy kevesen,
a jövetelükre rendelt időben.

Elmúlt a nyár. Az emlékezés ismét megszépítette a régmúlt
napokat. A fehér örökzöld phlox, amit Betstől kapott, először
hozott virágot. Az arany és bronzvörös dáliák lángként
nyaldosták a zöld lucsövényt. Az őszi erdők pompás parádéja
megkezdődött. Bets „rózsakoronával eltávozott a sötétségbe",
Joe elhagyta őket…, de a Ködhegy még mindig ametisztszínű
és titokzatos volt a szeptemberi reggeleken… a Titkos Mező
megőrizte régi varázsát… az Ezüst Erdő, a drága Ezüst Erdő…
gyönyörűen és szeretetben még mindig az övé volt. Ismét
visszhangzott Pat nevetése Judy konyhájában… Pat megint
élccsatát vívott Tom bácsival, és hosszú órákat töltött
Boldogságban Hilaryval, ahol a főiskolai terveiket beszélték
meg. A világ újra édes volt.

Szürke, langy esőben
Bíborszín árnyakon
A bánat tovaröppen
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S enyhül a fájdalom!26

Nem! Nem „merült feledésbe”. Mindig emlékezni fog rá.
Kilenc csodálatos éven át Bets az övé volt, és ezeket az éveket
senki sem vehette el tőle. Judynak – mint mindig – most is
igaza volt. Az ember akkor sem inna a feledés forrásából, ha
megtehetné.

26 Bliss Carman: A tenger gyermekeinek dalai (Songs of the Sea Children) CXVIII.
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XXXII.Száműzetés
1.

Amikor augusztusban nyilvánosságra hozták a felvételi
névsort, Hilary állt első helyen, és Pat is nagyon tisztes
eredményt mondhatott a magáénak. Tehát szeptemberben
mindketten a Királyi Akadémiára mentek, és Pat úgy vélte,
még talán meg is kedveli, ha túléli az év kétharmadában Ezüst
Erdő hiányát. Titkon mindig együtt érzett Lót feleségével.
Tényleg őt kellett-e okolni azért, hogy túl sok időt vesztegetett
el azzal, hogy visszanézett az otthonára? Pat bánatát csak az
enyhítette, hogy Hilary is ugyanott tanul, és hétvégenként
együtt járnak majd haza.

– Nem is gondolnánk, hogy egy ház oly sok különböző
módon olyan szép lehet, mint Ezüst Erdő, Judy. És a házban
levő bútorok nem is bútordaraboknak tűnnek, hanem
személyeknek, Judy. Az a régi szék, ami még Nehemiah
ükpapáé volt…, amikor abban ülök, körbefog a karjával, Judy.
Érzem. És a székek mind azt szeretnék, ha ülnénk rajtuk.

– Úgy ám, a házban mindent szeretet, gondoskodás vesz és
vett körül, és sok ember használta őket, Patsy. Magától
értetődik, hogy többet jelentenek holmi bútoroknál.

– Azt hiszem, Judy, reménytelenül viktoriánus vagyok.
Norma ezt állítja. Igazán nem vágyom arra, hogy bármit is
tegyek a világban, csak itt akarok maradni Ezüst Erdőben,
szeretni akarom, és törődni a benne levő holmikkal, és a
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házzal kapcsolatban tervezgetni. Ha jövőre tényleg sikerül
megszereznem a tanítói diplomát, és kapok egy iskolát, az első
negyedéves fizetésemből átzsindelyeztetem a tetőt. Olyan
újfajta piros és zöld zsindellyel, Judy. Képzeld csak el, milyen
szép lesz télen az ezüstös nyírfákkal a háttérben! És új
szőnyeget kell vennünk a Kis Szalonba. És Judy, ne felejts el
gondoskodni róla, hogy a szarkalábakat szétültessék! Az idén
kell szétültetni…, és attól tartok, ha nem vagyok itt, senkinek
sem jut az eszébe.

Nagy izgalommal járt, hogy összeállítsák a ruhatárát, és
titkon bánat gyötörte, amikor eszébe jutott, micsoda remek
mulatság lett volna Betsszel mindent megbeszélni. Patnek nem
lehetett sok ruhája; abban az évben gyenge volt a termés. De
beszerezték a szükséges holmikat, és Tom bácsitól kapott egy
gyönyörű kabátot, aminek széles, bolyhos, fehér
szőrmegallérja volt, Barbara nénitől pedig egy elegáns kis
barna bársonykalapot, amit félrecsapva, az egyik szemére
húzva viselhetett. A Bay Shore-i nénikéktől pedig egy estélyi
ruhát kapott. Judy két tüneményes pulóvert kötött neki, és
Edith néni selyem alsóneművel látta volna el, ha nincs a
pizsamával kapcsolatos összezördülésük. Ezüst Erdőt alapjáig
rázta meg a vitájuk. Edith néni, aki még a színes selyem
hálóinget is erkölcstelennek tartotta, a pizsamát kifejezetten
szemérmetlennek és arcátlannak tekintette. Pat kitartott a
pizsama mellett. Még Judy is a pizsama mellett tört lándzsát
csak azért, mert Edith néni utálta.

– Szeretnél-e álmodban jobblétre szenderülni – kérdezte
Edith néni ünnepélyesen –, és pizsamában a Teremtőd elé
járulni, Patrícia?
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Anya mondta ki a döntő szót, hiszen ő ismerte a fortélyát,
és Pat megkapta a pizsamáját.

Amikor elérkezett az utolsó nap, Pat a Titkos Mezőre ment,
hogy elbúcsúzzon, és visszafelé sokáig elidőzött a hegyi rét
tetején. Beköszöntött az ősz, a levegőben zengett halk
muzsikája. Az öreg farm a lágy szeptemberi este aranyló
fényében terült el előtte. Pat minden kanyarulatát és
görbületét ismerte. Minden rét és földdarab meghitt barátja
volt. A Tó titokzatosan csillogott. A kerek ablak rákacsintott. A
fák, amelyekkel együtt nőtt fel, integettek neki. A kert habos
volt a csillag alakú fehér pillangóvirágoktól, amelyek mögött a
disznóparéj fenséges falanxa magasodott. Drága Ezüst Erdő!
Még sosem érezte ilyen közel magát hozzá…, még sosem
érezte magát ennyire egynek vele.

Mivel Ezüst Erdő anyagi ereje nagyon megcsappant, Pat
kénytelen volt egy olcsó családi penzióban szobát kivenni. A
házban mindig állott ételszag érződött. Négyszögletes,
csupasz ház volt, egy kopár, fák nélküli telken, olyan utcában,
ami csak éjjel volt csendes, akkor is csak kis időre, ahova a szél
egy keskeny nyíláson tudott bekúszni, mint egy alázatos,
láncra vert kutya, ahelyett, hogy impozánsan söpört volna
végig a tágas mezőkön és a tenger hatalmas, sós, kies síkja
fölött. De legalább nem volt pontosan olyan, mint a többi ház
az utcában. Pat úgy érezte, azt nem viselte volna el, ha olyan
utcában kell laknia, ahol minden ház teljesen egyforma. És volt
mellette egy kis park is fákkal.

Amikor Pat aznap este egyedül állt a szobájában, körülötte
a földön a mustársárgára festett szőnyeg, a borzasztó vöröses
gesztenyebarna falak és a hetyke ébresztőóra arcátlansága, a
magány úgy csapott át fölötte, mint egy fullasztó hullám. Judy
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aznap reggel „nagy rakás jó szerencsével” bocsátotta útjára, de
ebben a pillanatban Pat megesküdött volna rá, hogy Ezüst
Erdőtől távol a világban semmilyen jó szerencse sem vár rá.

Az ablakhoz szaladt. Az utcán túl pöfögött és pufogott a
nyugati vonat. Bárcsak felugorhatna rá és hazamehetne! A
távolban hideg holdfény ömlött el az idegen hegyeken.

Lehunyta a szemét, és azt képzelte, hogy látja Ezüst Erdőt.
A hold most lesüt a Titkos Mezőre. A nyírfák között
nyulacskák ülnek az ösvényeken. Hallotta az öböl felől a
szelet, ahogy az öreg fenyők között sóhajtozik, és az otthoni
hegyek között suttognak a juharfák. Látta a kék „homályban”
földre libbenő ezüstös nyárfaleveleket. A lépteit fülelő régi
küszöbre gondolt, a szobájára, amelynek most úgy hiányzik.
Látta a konyhában kötögető Judyt, aki mellett ott ül Kandúr
uraság, az ölében pedig összegömbölyödik Merészke… Cuki
elgondolkodva gubbaszt valahol, mert ez volt a kedves
szokása… ahogy hosszú évekkel ezelőtt ő, Pat is gubbasztott.

Maga alá gyűrte, fojtogatta a honvágy… a kemény kis
ágyra vetette magát, és sírt.
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2.

Pat végigélte a honvágy gyötrelmeit. Most jött rá, hány
dolgot lehet átélni. Végül is csak esős estéken volt honvágya,
amikor elképzelte, hogy veri az eső a hátsó lépcső köveit, és
hogy folyik le annak a konyhának az ablakán, amelyben az
időjárással dacoló cicák ülnek.

Meglehetősen kedvelte a Királyi Akadémiát. Szerette az
összes professzort, kivéve azt, aki mindig derűs elnézéssel
tekintett mindenre és mindenkire. Úgy képzelte, hogy Ezüst
Erdőt is így nézné. Ami a tanulást illette, sikerült közepes
átlagot elérnie. Egyetlen dologban mutatott kiemelkedő
tehetséget, a dolgok nagy-nagy szeretetében, és ez nem vált
hasznára a görög igéknél vagy az évszámoknál. De a társasági
életben javára vált. Pat népszerű lett a Királyi Akadémián,
jóllehet a többi diák mindig egy kicsit távolságtartónak és
tartózkodónak érezte… olyannak, aki köztük van, de nem
közülük való. Korán beválasztották a Szombati Csatlósok
közé, és újévkor már a drámaklub sztárja volt. A közvélemény
„nem igazán csinosnak, de elbájolónak” tartotta. Kicsit
rátartinak… egy utcával távolabb már meg lehetett ismerni
felszegett fejéről. Kicsit tartózkodónak… nem voltak barátnői a
lányok között. Kicsit különösnek… esténként inkább a csúnya
kis parkban ült a penziója mellett, mint hogy moziba menjen.

Pat szeretett ott üldögélni alkonyatkor, és elnézni, ahogy
felgyulladnak a fények az utcában levő házakban, majd a
völgyben és aztán a szomszédos hegyen. A többség
hétköznapi külsejű ház volt, de ki tudja, mi történik bennük?
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Néha Hilary ült mellette. Hilary volt a világon az egyetlen fiú,
akivel úgy tudott együtt hallgatni, hogy az nem feszélyezte. Jól
tudtak csendben együtt ülni.

Pat biztosra ment, ami Hilaryt illette, és egyáltalán nem
törődött a fiú külsejével azon túl, hogy észrevette, hogy nem
hord furcsa nyakkendőket. De az Akadémián sok lány nagyon
elbűvölő fickónak tartotta Hilaryt, bár mindenki tudta, hogy
Pat Gardineren kívül észre sem vesz más lányt, Pat Gardiner
pedig fütyül rá. Hilary mindenekelőtt tanulni jött ide, és nem
sokat törődött a társasági eseményekkel, bár kinőtte régi
félénkségét és esetlenségét. A hazaút Pattel volt az egyetlen
kikapcsolódás, amire törekedett vagy vágyott.

A hétvégék nagy örömet okoztak. Vonattal elmentek
Silverbridge-be, onnan pedig hazasétáltak. Először végig az
úton. Fel egy hosszú, lucfenyők falával övezett hegyre… le egy
zöld völgybe… fel egy másik hegyre… le egy másik völgybe…
kanyarok végtelen során át…

– Utálom az egyenes vagy lapos utakat – jelentette ki Pat. –
Az ilyen utat szeretem: csupa kanyar és lejtő… Ez az én utam.

Ó, lehet, hogy névlegesen a városhoz tartozik, de valójában
az enyém. Szeretem mindet, még azt a sötét, keskeny kis
völgyet is, amit Judy Öngyilkos Teknőnek hív. Évekkel ezelőtt
a legelbűvölőbb, leghátborzongatóbb rémtörténetet mesélte
róla.

Aztán letértek az útról, és toronyiránt egyenesen
hazamentek… elhagyták a kísérteties, ködös lápot, átvágtak a
Titkos Mezőn, majd az erdőn is a keskeny, soha ki nem
taposott, csak úgy maguktól felbukkanó ösvényeken. Talán
lesz északi fény és fátyolos újhold is, vagy csak puha, sötétkék
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homály. Hűsen csobogó vizek… szélhárfa a lucfenyők között.
Maguk a csillagok is szomszédok voltak.

Bárcsak Bets is velük lehetett volna! Pat soha nem tette meg
úgy a hazavezető utat, hogy ne gondolt volna Betsre…, akinek
sírját lazán összehordott őszi falevelek takarták a
hegyoldalban.

Aztán előbukkant Ezüst Erdő! Olyan hirtelen és
gyönyörűen lépett eléjük, amikor egy hegyi rét nyergén
átkeltek. Úgy tárta feléjük a karját, mint egy barát, az
ablakokban mindenhol világosság ragyogott… erről Judy
gondoskodott. Bár egyszer rajtakapták, hogy elszundított,
amikor későn ért be a csűrből, és anya már lefeküdt, mert fájt a
feje. Ezüst Erdő akkor sötét volt, és Pat arra gondolt, sötétben
majdnem a legszebb: olyan borongós és anyás.

A kapu szeretett, régi nyikorgása…, és a világ
legboldogabb kutyája, ahogy Hilaryra vetette magát. McGinty
mindig Hilary elé szaladt Ezüst Erdőig. Egyetlen péntek estét
sem mulasztott el. Aztán Judy konyhája és a fogadtatás. Hilary
ilyenkor mindig ott maradt vacsorára, és Judy mindig forró
borsólevessel kezdte, hogy kicsit felmelegítse őket a hidegben
tett séta után. És McGinty kapott egy zamatos csontot.

A ház körül hortyogott a szél… meg kellett hallgatni a
híreket… Merészke összes bolondos, rossz, szomorú tettét,
miközben három bársonyos, apró, bajuszos szőrgombolyag
gurult ide-oda a padlón. Edith néni mindig szemrehányóan
mondogatta, hogy Ezüst Erdőt ellepik a macskák. Ami
Merészkét illette, ő már megszűnt macska lenni, és jó úton
haladt afelé, hogy régi bútordarab váljon belőle.

Judy mindig egy doboz harapnivalóval eresztette útnak
őket hétfő reggel.
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– Amíg az embernek van egy falatnyi a gyomrában, addig
nem csügged – hajtogatta.

Pat eltűnődött, hogyan bírják azok a diákok, akik egyszer
egy szent időben jutnak csak haza. Igaz, az ő otthonuk nem
Ezüst Erdő volt!
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XXXIII.Ábrándok rabja
1.

Pat a drámaklub zártkörű táncmulatságán ismerkedett meg
vele, amit a Királyi Akadémia nagytermében rendeztek, és
amivel az Udvarhölgyek című darabjuk sikeres bemutatóját
ünnepelték meg. Pat játszotta az egyik udvarhölgyet, és
kivételesen jónak ítélték, bár egyes élénkebb jelenetekben
sosem tudott olyan „szenvedélyesen” viselkedni, hogy a sokat
követelő rendező elégedett legyen.

– Hogy nézhet ki bárki is szenvedélyesen egy csinos
orrocskával? – faggatta szánalmasan a rendezőt. Végül csak
hamiskás és megfoghatatlan volt, amit a közönség legalább
annyira kedvelt.

A fiú odajött hozzá, és azt mondta, hogy táncolni fog vele.
Sosem kért meg egy lányt arra, hogy táncoljon vagy
autókázzon vele… egyszerűen csak közölte, hogy ezt teszi
majd. A Királyira járó lányok szerint ez volt a „módszere”.
Népszerűnek tűnt, bár a lányok, akiken nem akadt meg a
szeme, megvetően ősemberként emlegették.

– Egész este azon töprengtem, ki lehetsz – jegyezte meg.
– Nem deríthetted volna ki? – kérdezte Pat.
– Meglehet. De egyedül tőled akartam hallani. Mindjárt

kimegyünk a napozóteraszra, hogy megnézzük, rendesen
felkel-e a hold, aztán utánajárhatunk, kik is vagyunk.
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Pat kiderítette, hogy Lester Conway-nek hívják, és
harmadéves a Királyin, de tüdőgyulladása után csak most tért
vissza az akadémiára. Azt is megtudta, hogy Summerside-ban
lakik.

– Tudom, hogy arra gondolsz, amire én is – mondta a fiú
komolyan. – Hogy egész életünkben tíz mérföldnyire laktunk
egymástól, és mostanáig egyszer sem találkoztunk.

A hangvétele alapján Lester nyilván úgy gondolta, hogy
eddig elvesztegették az életüket. De az is igaz, hogy minden,
amit mondott, különleges jelentőséggel bírt. És úgy hajolt oda
az emberhez, hogy kizárta vele az egész világot.

– Micsoda megmenekülés! Úgy untam az egészet, hogy
már távozni készültem, amikor… te felbukkantál. Láttalak
lejönni, és attól a pillanattól fogva nem mertem elfordítani a
tekintetemet, mert attól féltem, eltűnsz.

– Ezt mondod minden lánynak félórával az után, hogy
megismerkedtél vele? – szegezte neki Pat a kérdést, és azt
remélte, a hangja elnyomja majd a szíve dobogását.

– Még sosem mondtam másnak, és azt hiszem, ezt tudod is.
És azt hiszem, vártál rám, igaz?

Pat úgy érezte, hogy igen, de volt benne annyi Ezüst Erdei
józanság, hogy ne vallja be. Bájos pír futotta be az arcát.
Francia-angol-skót-ír-kvéker vére sebesen nyargalt az ereiben.
Igen, ez a szerelem, gondolta. Ezúttal semmi remegő lábbal
kapcsolatos ostobaság… semmi érzelmi izgalom. Csak a mély,
nyugodt meggyőződés, hogy ez az, amit a végzet tartogat
számára… egy olyan ember, akit követhet a világ végére is…
„túl messzi bíbor szegélyén"… „bele a haldokló napba”.27

27 Alfred Lord Tennyson: The Daydream.
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Azt mondta, autóval hazaviszi, és így is tett, a holdfényben
fürdő éjszakában. És azt is mondta, hogy hamarosan
viszontlátja.

– Eljött ez a csodálatos nap, el is múlt, de lesz még másnap
– mondta, és lehalkította a hangját, az utolsó szót bizalmasan
suttogta, ahogy bejelentette ezt a figyelemre méltó tényt.

Pat arra gondolt, hogy igazán józanul viselkedik, hiszen jól
aludt éjjel, miután végre sikerült elaludnia.

Hamarosan az egész főiskola arról pletykált, hogy Lester
Conway és Pat Gardiner „halálosan” egymásba szerettek.
Sokat spekuláltak azon, vajon Pat milyen varázslattal
bolondította magába, hiszen Lester Conway soha nem
szeretett bele egy lányba sem, bár sokkal elszórakozott.

Sötét lovag volt; Pat úgy érezte, amikor Harris Jemuel
aranyszőke fürtjeire gondolt, hogy soha nem bírna még
egyszer egy szőke udvarlót elviselni. Nem volt különösebben
jóképű, de Pat tudta, hogy régen túljutott azon az
életszakaszon, amikor az ember filmsztárokért rajong. Előkelő
megjelenésű volt… finom, titokzatos homlokráncolással.
Lester úgy gondolta, érdekesebb, ha ráncolja a homlokát…,
mint Lara és azok a fickók. Józan lélektanra alapozott.
Valahányszor megismerkedett egy új lánnyal, az eltűnődött,
vajon milyen lehet, ha mosolyog…, és igyekezett
megmosolyogtatni.

Félelmetesen okos és ügyes volt. Nem volt olyan dolog,
amit ki ne próbált volna. Táncolt, korcsolyázott, futballozott,
hokizott, teniszezett, énekelt, fellépett a színjátszó körben,
ukulelézett és rajzolt. Ő tervezte A lámpás legutolsó számának
borítóját. A rajza nagyon futurisztikus volt. A februári
számban pedig megjelent egy verse, A vad, kék ibolyához
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címmel, amelybe a viktoriánus cím ellenére több merész sort is
belecsempészett. Nem látta el névvel, és élénk volt a
spekuláció, hogy ki írta a verset, és ki lehet a vad, kék ibolya.
Pat tudta. A szíve és elméje állapotáról sokat elárult, hogy
semmi komikusat nem talált abban, hogy kék ibolyához
hasonlítják. Ha eszénél lett volna, tudta volna, hogy egy barna-
narancs körömvirág sokkal megfelelőbben írta volna le. Annak
ellenére, hogy belehabarodott Lesterbe, kissé meglepte, hogy a
fiú verset tud írni. Vonakodva és halvány sejtéssel gyanította,
hogy a fiú olyan messze van a versektől, mint a nap és a hold.
De a Vad, kék ibolya „szabad versben” íródott. Minden más
idejétmúlt, közölte vele Lester. A rím zsarnokságának örökre
befellegzett. Pat sosem merte volna elmesélni neki, hogy vett
egy A szenvedély versei című használt könyvet, és a benne lévő
versek felét aláhúzogatta. Azt a sort kétszer is: Por leszek, mire a
szívem felejt.28

Rettenetesen félt, hogy nem elég okos hozzá. Egy este
Lester teljesen elképesztette azzal, hogy félvállról említést tett
az einsteini elméletről…, és a szeme sarkából közben őt nézte,
hogy kellően lenyűgözte-e. Pat semmit sem tudott az einsteini
elméletről. Ahogy sejtése szerint Lester sem, és Pat az éjszaka
nagy részében csak forgolódott, annyira bántotta a
tudatlansága. Mit gondolhat róla Lester? Pat elment a
közkönyvtárba, és megpróbált utánaolvasni, de csak
megfájdult tőle a feje, és egészen a következő estéig a
boldogtalanság kínozta, mikor is Lester azt mondta, olyan
csodálatos, mint egy újholdas áprilisi este.

– Szeretném tudni, hogy azért mondtad-e, mert ez jutott
most az eszedbe, vagy mert tegnap este ezt fundáltad ki –

28 Ella Wheeler Wilcox, 1883.
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jegyezte meg Pat. Bármi történt is a szívével, a nyelvének ura
maradt. De Einstein ellenére is megint boldog volt. Lester
igazán ritkán bókolt, így Pat nagy becsben tartotta, ha mégis.
Nem úgy, mint Harris Hynes, akinek a „módszere”
egyértelműen az volt, hogy valahányszor kinyitja a száját,
valami hízelgőt mondjon. Judy mindig azt mondogatta, hogy
kétszer állt sorba az ékesszólásért.

Hogy elhalványult most Harris Lester homlokráncolása és
parancsai mellett! Hogy is tetszhetett neki, hogy szerethette
Harrist! Iskolás lányos rajongás… bakfisszerelem. Szegény, oly
kevéssé látta meg a szépet. Eszébe jutott, hogy egy holdfényes
téli estén megmutatta a Ködhegyet, és Harris csodálattal
jelentette ki, hogy olyan, mint egy cukormázzal bevont torta.
Szegény Harris!

És szegény Hilary! Ismét vissza kellett vonulnia. Nem volt
több este a parkban, se barangolás. Most már a hétvégi séták
hazafelé se jutottak ki neki. Kocsival is haza lehetett menni, és
Lester haza is vitte Patet a kis piros, kétüléses sportkocsijával.
Ő volt az egyetlen a Királyin, akinek saját autója volt. Őt
viszont nem várták borsólevessel Judy konyhájában. És Pat kis
híján azért imádkozott, hogy Lester ne vegye észre az ebédlő
mennyezetén tátongó szörnyű repedést.
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2.

Patet kicsit aggasztotta, hogy Judy nem tartotta sokra
Lestert. Nem mintha ezt egyszer is szavakba öntötte volna.
Inkább az volt a nyugtalanító, amit nem mondott ki. És a hang,
ahogy válaszolt, amikor Pat elmesélte, hogy Lester a
summerside-i Conway-k közül való, és a teljes neve Lester B.
Conway.

– Hohó, igen nemes név! És nem titok, hogy a „B” mit
takar? Nem véletlenül a Bartholomew-t?

– A „B” Branchley-t jelent – közölte kurtán Pat. – Az anyja a
homeburni Branchley-k közül való.

– Jól ismerem mindet. A Conway-ket és a Branchley-kat.
Lester anyja sokat járt itt látogatóban, mielőtt az öreg Conway
vagyont gyűjtött. Az asszony akkó' még nagyon szerény volt.
Sokszó' töröltem meg a kis Lester orrát, amikó' még ki se
láccott a fődbül. Ámdebár – jelentette ki fennhéjázón Judy –, a
dolog meghaladja a kompletenciámat. A világ a pénz körül
forog, és szerintem te nagy ravaszdi vagy.

Judy igazán lehetetlenül viselkedett! Hogy sejtethette
burkoltan, hogy ő, Patricia Gardiner azért választotta Lester
Conway-t, mert pénze van!

– Jobban ismerhetne – morogta magában felháborodottan
Pat.

De megérezte Judy hiányát. Bárcsak a drága Bets még élne!
Ő biztosan megértené. Micsoda megkönnyebbülést jelentene,
ha megbeszélhetné vele a problémáit! Mert voltak problémák.
Lester például kijelentette, hogy amint vége a főiskolának,
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azonnal hozzá kell jönnie feleségül. Semmi értelme várni. Ő
rögtön beszáll az apja üzletébe.

Ez egyszerűen nevetséges volt. Persze, egy nap…, de Pat
még csak gondolni sem akart a házasságra. Előbb tanítania
kell, és az otthoniakat segíteni… újrazsindelyeztetni és
újrafestetni Ezüst Erdőt… keményfa padlót csináltatni az
ebédlőbe… rézkopogtatót venni a bejárati ajtóra… kifizetni
Cuki zeneóráit.

Lester csak nevetett, amikor mindezt elmesélte neki a
Szombati Csatlósok húsvéti táncmulatságán.

– Túlságosan bűbájos vagy, Pat, hogy egy olyan kopott,
tizedrangú farmra pazarold magad, mint Ezüst Erdő –
mondta.

Patet enyhe téboly kerítette a hatalmába. Harag lobbant
lelke legmélyén.

– Soha többé ne szólj hozzám, Lester Conway! – jelentette
ki, és minden szó olyan kongva koppant, mint egy csepp jeges
víz a hideg kőre.

– Miért? Mit követtem el? – Lester elképedése nem is
lehetett volna nagyobb.

Ettől még rosszabb lett, már ha bármi is rosszabbá tehette.
Nem is fogta fel, hogy mit tett! Pat hátat fordított neki, és
felszaladt a lépcsőn. Egy pillanat műve volt felkapni a
kendőjét… egy másik leosonni a hátsó lépcsőn, át az oldalsó
előszobán. A hideg, csípős, arcába vágó levegő csak tüzelte a
haragját. Patricia Gardiner Ezüst Erdőből még soha életében
nem volt ilyen dühös.

Másnap este Lester ismét eljött, és még Lara-szerűbb volt,
mint korábban bármikor. Tudomást sem vett az esetről – ezt
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vélte a legjobb eljárásnak –, és közölte Pattel, hogy eljön vele a
Húsvéti Táncmulatságra.

– Köszönöm, de nem – jelentette ki Pat –, és kérlek, ne
pazarold rám többé az elbűvölő homlokráncolásaidat! Amikor
valakinek azt mondom, hogy végeztem vele, akkor végeztem.

Amikor Pat egy bizonyos módon mondott valamit,
komolyan kellett venni.

– Micsoda állhatatlan teremtés! – morogta Lester. Csakúgy,
mint Harris. A férfiak olyan lehangolóan egyformák, gondolta
Pat.

– Azt mondják, holdfényben születtem – felelte hűvösen
Pat. – Természetesen változékony a természetem. A fülem
hallatára senki sem sértegetheti Ezüst Erdőt. És meguntam…
halálosan elegem van a parancsaidból.

A Conway-indulat – erről aztán Judy mesélhetett volna
egyet s mást! – kirobbant.

– Na, jó… ha egyszer ilyen hisztérikus rohamot kapsz! –
vágott vissza Lester undokul. – Egyébként is csak azért jártam
veled, hogy keresztbe tegyek Hilary Gordonnak.

Pat örült, hogy ezt mondta. Ezzel felszabadította. Olyan
hevesen gyűlölte ugyanis, hogy a gyűlölet pontosan olyan
rabságba taszította, mint a szerelem. Most azonban egyszerűen
megszűnt létezni.

Hallottam Judytól egy kifejezést – mondta magában Pat,
amikor Lester – ezúttal őszintén ráncolva a homlokát –
dühösen elrohant. – „Az ábrándok rabja.” Nos, ez voltam
eddig. De ennek vége.
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3.

Még jó időbe telt, mire Pat meg tudta ezt beszélni Judyval.
Most viszont Judy együtt érzett vele és megértette.

– Hohó, Patsy drágám, sosem örűtem, hogy egy Conway-
vel szűröd össze a levet, még akkó' sem, ha arannyal van a
zsebe bélelve. Kandúr uraság sem szerette… vót valami annak
a macskának a szemiben, amikó' csak látta. És a kedvem ellen
való vót, hogy mindig fennhordta az orrát, Patsy. Amikó' egy
férfi udvaró', alázatosabbnak illik lennie, mer' ha nem, akkó'
kérdem én, mikó' várható el tőle?

– Sosem bocsátom meg neki, hogy gúnyt űzött Ezüst
Erdőből!

– Gúnyt űzött, mi? Hohó, ha láttad vóna azt a kis kunyhót,
amiben az apja nevelkedett, a kályhacsövet kidugták a tetőn.
Úgy bizony, a Conway-k akkoriba' a senkinél is senkibbek
vótak. Oszt milyen indulatos vót a vénember! Eccer nem
tetszett neki a felesége alsószoknyájának a színe – ződ vót,
pedig lilát akart –, és felvitte a summerside-i nagy háza
padlására, és kidobta az ablakon. Fennakadt a nagy nyárfán a
ház mögött, és ott lógott egész nyáron. Amikó' feldagasztotta a
szél, nem mindennapi látványt nyújtott. A népek a Conway
zászlónak nevezték. Az öreg Conway nem bírta leszedni, mer'
a nyárfa valójába' Ned Orley farmján vót, és Ned meg ő nem
gyüttek ki egymással, és Ned nem engedett senkit a fához.
Aszonta, jobb ír, mint az öreg Conway, és szeret egy kis igazi
ír ződet a tájban.
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– Lester elismeri, hogy az apja magának köszönheti a
felemelkedését.

– Hohó, szépen hangzana, ha igaz vóna. Az öreg Conway
nem emelkedett sehova, arró' odafent a Kaporszakállú
gondoskodott. És egy ződséges bótból gazdagodott meg. De
azt meg kell neki hagyni, hogy nem vót zsugori…, mint a
fivére, Jim. Az minden garast a fogáhó' vert. „Vigyétek ki ezt a
lámpát!” – mondta a halálos ágyán. „Egy gyertyánál is meg
lehet hóni.” Hohó, fura népek vannak a világon – ismerte el
Judy. – Ami meg szegény Lestert illeti, aszongyák, nagyon
lógatta az orrát, miután a dühe elpárolgott. Attól tartok, nem
csak te hitegetted magadat, Patsy. Ő meg azt hitte, nagyon
odavagy érte.

– Természetesen elismerem, hogy komplett idióta voltam,
Judy. De kigyógyultam belőle. És soha többé nem leszek
szerelmes…, ha elkerülhetem – tette hozzá őszintén.

– Hohó, oszt miér' ne, édes kincsem? – nevetett Judy. –
Hazel nénikéd mindig azt mondogatta, hogy ez egy kis színt
hoz az egyhangú világba. Csak ne vidd túlzásba, és ne törj
össze szíveket, még a Conway-k szívét se! Nagy a különbség a
belebolondulás és a szeretés között, Patsy.

– Honnan tudod mindezt, Judy? Voltál valaha szerelmes? –
kérdezte szemtelenül Pat.

Judy kuncogott.
– Sokat lehet tanúni, ha az ember nyitva tartya a szemit –

mondta.
– De Judy, hogy lehet különbséget tenni szeretet és

szerelem között?
– Ahhó' kék egy kis tapasztalat – ismerte el Judy.
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Pat elégette A szenvedély versei-t, de amikor Carman versei
között egy sorhoz ért: törött cserépből kiloccsanó víz, aláhúzta.
Egyébként a szerelem valóban csak ennyi, gondolta.

Hilary ment el vele a Húsvéti Táncmulatságra.
– Szegény Csiling! – mondta Judy Kandúr uraságnak. – Így

már kéccer történt meg. Ha harmadszor is túlesik rajta…
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XXXIV. „Tegyünk úgy!”
1.

– „Nézzük meg a szép házakat, ahol a gazdag nemesek
laknak” – idézte Hilary. – Más szóval sétáljunk végig az
Abegweit fasoron. Van ott egy új ház, amit szeretnék
megmutatni neked. Nem árulom el, melyiket… szeretném, ha
kitalálnád. Ha olyan lány vagy, Pat, amilyennek tartalak,
azonnal észre fogod venni.

Tavasz volt, szombat délután, hirtelen lecsapó áprilisi
szelekkel. A világ olyan barátságos helynek látszik ilyen
napokon, gondolta Pat. A karmazsinvörös szvetterét és a
hozzáillő barettjét viselte, és tisztában volt vele, hogy remekül
néz ki bennük, és hogy ezt a homlokráncoló Lester Conway,
aki elhajtott mellettük a sportkocsiján, szintén tudja. De hadd
ráncolja csak a homlokát! Hilary incselkedő mosolya még
kedvesebb volt Pat számára így, hogy társaságuk akadt, és
Hilary lebarnulva és egészségesen lépkedett mellette a tavaszi
napsütésben. Nem is emlékeztetett arra a rongyos legénykére,
akivel valamikor régen a sötét, elhagyatott úton találkozott. De
a szíve nem változott. Drága, jó, öreg Hilary! Hűséges,
megbízható Hilary. Egy ilyen barát milliószor többet ért, mint
Judy „udvarlóinak” ezrei.

Ezen a hétvégén nem mentek haza, mert a Csatlósok aznap
este zárómurit csaptak. Pat most már egy egész hétvégét is
kibírt a városban, bár mégis úgy érezte, lemarad valamiről, ha
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nem megy haza. Ma például Boldogságban nyílnak a vad
ibolyák, a fehérek…, ők ketten pedig nem lesznek ott, hogy
megkeressék őket.

Az Abegweit fasor a város legelőkelőbb lakónegyede volt,
és a távoli, smaragdzöld hegyek felé ért véget. Pat mindig
kénytelen volt elismerni, hogy Ezüst Erdőn kívül van még
néhány tetszetős ház. A környéken mindenféle ház épült: a
tornyoskupolás viktoriánus borzalmaktól a legmodernebb
egyszintes házakig. Pat és Hilary szerettek végigsétálni a
fasoron, beszélgettek, ha úgy hozta a kedvük, hallgattak,
amikor nem volt hozzá hangulatuk, megvitatták és kritizálták
a házakat, a többségükön változtatásokat hajtottak végre, itt
egy ablakot tettek hozzá, ott levágtak egyet, felemelték vagy
lejjebb engedték a tetőt… „az alacsony tető barátságosabb
arculatot kölcsönöz egy háznak” – tartotta Hilary.

Voltak házak, amelyek izgalomba hozták őket, volt olyan
is, amely elbűvölte vagy éppen bosszantotta őket. Némelyik
kellemes volt, mások visszataszítóak… „Szeretném beverni
néhány ablakodat” – Patből ezt váltotta ki az egyik. Még az
ajtók is izgalmasak voltak. Vajon mi folyik mögöttük? Vajon
kifelé vagy befelé nyílnak?

Aztán el kellett dönteniük, melyik házat fogadnák el
ajándékba, feltéve, ha arra kényszerítik őket, hogy fogadjanak
el egyet.

– Azt hiszem, azt a szelíd házat választanám a sarkon –
merengett Pat. – Van manzárdja. És olyan, mintha évek óta
szeretetben élne. Ezt az első pillanatban tudtam, amikor
megpillantottam. Ő is kedvelne engem. És a furcsa kis ablak
ott magában távolabb ismer egy viccet, amit szeretne
elmondani nekem.
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– Ezúttal az egyik új házat választom – mondta Hilary. –
Mindent összevetve jobban szeretek egy új házat, mint egy
régit. Egy új házzal kapcsolatban úgy érezném, hogy a
birtokomban van. Egy régi ház engem birtokolna.

Pat éberen kereste Hilary házát. Több új házról is azt hitte
először, hogy talán ez az. De amikor meglátta, rögtön tudta.
Az egyik kis domboldalon, félúton egy mélyedésben álló kis
ház volt. A felső ablakai egyenesen a domb tetejével voltak egy
vonalban. Már a kéményein is a romantika érződött. Egy
hatalmas juharfa hajolt fölé. A fa óriási volt, a ház meg olyan
kicsi. Játékháznak látszott, amit a nagy fa kapott fel, hogy
játsszon vele, és megkedvelte. Oldalt volt egy kis kertje, a
sarokban ibolya nőtt, a kert közepén pedig egy lapos kövekkel
körülvett tavacska, a szélén nárciszokkal.

– Ó! – Pat hosszan beszívta a levegőt. – Úgy örülök, hogy
nem siklottam el fölötte. Igen, ha ezt a házat neked adnák,
Hilary, fogadd el! Olyan… megfelelő, nem?

– Bár elől azt a fát ki kellene vágni – mondta
elgondolkodva Hilary. – Megbontja a vonalat…, és eltakarja a
kilátást.

– Nem is… csak úgy őrzi, mint egy kincset. Ugye, nem
vágnád ki azt a bájos nyírfát, Hilary?

– Bármilyen fát kivágnék, ha nem volna a megfelelő helyen
– erősködött makacsul Hilary.

– Egy fa mindig a megfelelő helyen van – kötötte az ebet a
karóhoz ugyanolyan konokul Pat.

– Jó, akkor egy darabig még nem vágom ki – engedett
Hilary. – De elmondom, mit teszek egy csillagtalan éjszakán,
Pat. Felosonok ide, és elviszem a szomszédban levő
kovácsoltvas szarvast, és az öbölben mélyre süllyesztem.
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– Megéri? Az egész ház borzalmas. Azt az irdatlan
oszlopcsarnokot nem tudnád elvinni. Úgy néz ki ez a ház,
mint egy szanatórium. Gondoltad volna, hogy egy ház ilyen
taszító tud lenni?

– A mellette levő nem teljesen az… De kegyetlen,
titkolódzó levegőt áraszt. Nincs ínyemre. Egy háznak nem
szabad ilyen fondorlatosnak és visszafogottnak lennie. És ott
egy ház, amit szeretnék megvenni, és kicsinosítani. Annyira
lerongyolódott. A zsindely felpöndörödött, és a veranda teteje
roskadozik.

– De legalább nem önelégült. A következő viszont az…
kifejezetten magabízó. És az ott… azt mondják, egy vagyonba
került, és komor, mint egy sírbolt.

– A csupasz ablakokon a zsalugáterek bámulatosan sokat
javítanának a külsején – tűnődött Hilary megfontoltan. –
Igazán bámulatos, Pat, hogy egy apróság mennyire tönkretesz
vagy feljavít egy házat. De azt hiszem, abban a házban nincs
hely az álmodozásnak…, vagy a kísérteteknek. Minden
házban, amit majd tervezek, hely kell, hogy legyen e kettőnek.

– Ott az a befejezetlen ház, Hilary… mindig megsajdul tőle
a szívem. Miért nem fejezték be?

– Kiderítettem az okát. Egy férfi a feleségének kezdte
építeni, hogy a kedvében járjon, és az asszony meghalt, mielőtt
félig elkészült vele. Nem volt szíve befejezni. Az a fehér ház a
Hókirálynőé is lehetne. Egyszerűen szemkápráztató.

– Mi a baj azzal a házzal a tömb közepén, Hilary? Pompás,
mégis…

– Nincs benne elég tartás. Úgy kidagad…
– Mint egy kövér asszony, fűző nélkül! – nevetett Pat. –

Mint Mary Ann McClenahan. Szegény Mary Ann múlt héten
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halt meg. Emlékszel, Hilary, amikor azt hittük, hogy
boszorkány?

Az egyik ház még csak egy kiásott alap volt a földben,
amibe a munkások csöveket és huzalokat fektettek. Ki várt
arra a házra? Egy fiatal feleség? Vagy egy fáradt, öreg ember,
akinek soha életében nem volt kedvére való háza, és halála
előtt feltétlenül szeretett volna egyet? Volt egy ház, amit fel
kellett volna ébreszteni. És egy másik, ahonnan dr. Ames jött
ki. Komor volt az arca. Talán valaki haldoklott ott. Nem vágott
volna ilyen arcot, ha egy baba születik.

– Szeretném látni az összes házat a világon… legalábbis az
összes szépet – mondta Hilary. – És támadt egy új ötletem ma
a házadhoz.

Mindig új ötletei támadtak Pat házához, de mostanában
nem mesélt Patnek róluk. Mindent meglepetésnek szánt.

Csendben mentek tovább. Hilary álmodozott. Minden férfi
álmodozik. Az ő álma gyönyörű házak építése volt, hogy
bennük lakjon a szeretet…, hogy megóvják az embereket a
csontig hatoló széltől, a perzselő naptól, a sötét éjszaka
magányától. Magával ragadó lehet házat építeni…, szépséget
teremteni, ami nemzedékeken át áll, védelmet, oltalmat nyújt,
és barátságos, nem csak szép. És egy nap majd épít egy házat
Patnek…, és Patnek ott kell laknia.

Pat megint arra gondolt, milyen kellemes Hilaryval sétálni.
Harrisszel és Lesterrel úgy érezte, hogy mindig ragyogónak,
szellemesnek és sziporkázónak kell lennie, nehogy
„ostobának” gondolják. Hilary pihentető volt. És sosem
mondott zavarba ejtő dolgokat. A pillantása ugyan sokszor
sok mindent mondott, amit a szája nem. De ki szállna vitába
egy-egy pillantással?
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XXXV.Árnyék és napsütés
1.

Patricia homlokát láthatóan gond felhőzte.
– A tekintetem képtelen áthatolni a következő hetet

burkoló sötétségen, Judy. Teljesen betakarja a tanítói
engedélyért folyó vizsgák komor árnya. Mi lesz, ha nem
sikerül?

– Hohó, le fogod tenni, drágám. Hát nem tanútál serényen
egész félévben? Kivéve tán azt a pár hetet, amikó' Lester
parancsolgatott. Úgyhogy ne aggódj egy percig sem! Sétálj
egyet a nyírfaerdőben, és tölcsön el a hála, hogy a tavasz
sosem mulasztja el, hogy megjelenjen. És aztán meglehet, hogy
Siddy kedvenc palacsintáját süthetnéd meg vacsorára. Én nem
tudom a kellő pillanatban úgy megfordítani, ahogy te.

– Ugyan, Judy, te vén hízelgő! Tudod jól, hogy senki sem
süt olyan palacsintát, mint te.

– Hohó, de a tésztán múlik minden, Patsy. Sosem kevertem
ki olyan habosan könnyűre, mint te. Arró' a pitérő' nem is
szólva, amit múlt hétvégén készítettél… úgy festett, mintha
abbó' a magazinbó' lépett vóna ki, amit Winnie járat.

Ez majd biztosan eltereli a figyelmét – gondolta Judy, de nem
így történt.

– Lehetetlen nem aggódnom, Judy. Borzalmas lenne, ha
nem sikerülne a vizsgám… nagyon fájna anyának. És neki
semmi sem okozhat fájdalmat.

Ezüst Erdőben ugyanis mindenki féltő gonddal vette körül
anyát, de nemigen beszéltek erről. Senki sem hallott a szájából
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panaszszót, de egész télen keserű sztrichnin pirulákat szedett
a szívére, és délutánonként „lepihent”. Egy árny kúszott Ezüst
Erdő felé, de olyan lopakodva, hogy még senki sem vette észre
a jelenlétét. Apa megszürkült, és aggodalmasan járt-kelt. Bár
egyik gyerek sem tudott róla, az orvos műtétet javasolt, és
Judy meg Edith néni – életükben először, utoljára és az
egyetlen alkalommal – egy véleményen voltak.

– A kísérletükhöz felvagdossák – jelentette ki Edith néni
haragosan. – Ismerem őket!

– Ezt valóban elhiszem róluk – értett egyet Judy keserűen.
Anya a maga részéről hallani sem akart a műtétről. Úgy

érezte, hogy nem engedhetik meg maguknak, de ezt nem
mondta Hosszú Alecnek. Egyszerűen csak annyit közölt, hogy
fél tőle. Hosszú Alec ezen eléggé elcsodálkozott: sosem
tapasztalta, hogy a felesége félt volna. De azt a különös
ernyedtséget sem, amely erőt vett a feleségén, aki azon túl
hajlandó volt csendben feküdni, és hagyni, hogy mások
dolgozzanak helyette. Anya sosem száguldott keresztül az
életen, hanem kényelmesen sétált… Judy gyakran
mondogatta, hogy még sosem ismert olyan embert, aki olyan
kevés zajt csapott volna, amikor egy házban jött-ment, mint
anya…, mégis meglepően sok munkát elvégzett.

Pat végül letette a vizsgáit, és még abban is reménykedni
mert, hogy elég jó eredménnyel. A Királyi Akadémiát a
legnagyobb, a szurtos Hársfa utcát a legcsekélyebb sajnálattal
hagyta ott. Újra otthon lehetett Ezüst Erdőben, és többé nem is
kellett elhagynia, mert a körzeti iskolát neki ígérték, és
képzeletben Pat már egyéves fizetését költötte Ezüst Erdőre.
Sőt több évnyit! Hiszen oly sok mindent rendbe kellett
hozatni. Mennyire szerette! A ház és körülötte minden
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elválaszthatatlanul összefonódott az életével és a
gondolataival. Volt a Bibliában egy idézet, amit sosem tudott
megérteni. Felejtsd el népedet és atyádnak házát.29 Mindig
megborzongott tőle. Hogy képes ilyesmire bárki is?

A tavaszi estéken, amikor átsétált a hegyen vagy a Jordán
mentén, az elvarázsolt nyírfái közti titkos ösvényeken, ismét
beleszeretett az életbe. Szelek… leheletnyi hajnalok… csillagos
éjszakák… ezüst ködtől elmosódott, part menti rétek… a
tavaszi esők hűs, nedves zöldje… minden, de minden Betsre
emlékeztette…, és Pat hangja még most is megremegett,
amikor kiejtette a nevét.

Hol van Bets?

holott táncába hín
valamely égi árnak30

Merre viszik léptei?
– Vajon Betsnek nem hiányzik mindez a mennyben? –

mutatott Pat a kert kerítése fölé hajló fehér orgonára. – És
biztosan hiányzik a naplemente is. Pontosan ilyennek szerette
az éjszakát, Judy. Jaj, Judy, tavaly tavasszal még itt volt! Télen
a Királyin, ahova sosem járt, nem volt olyan nehéz, de itt…
minden őt idézi. Ma éjjel, amikor érzem a fehér orgona illatát,
úgy érzem, mintha a közelemben volna. Nem tűnik halottnak.
Olyan, mintha itt volna, kedvesen és szerető szívvel, csak e
percben nem látom. Jaj, milyen nagyon sóvárgok utána!

– Pat – szólalt meg mellette Cuki tisztán csengő, állhatatos
hangja. – Mit gondolsz, megvan bennem?

29 Zsoltárok, 45:10
30 Edgar Allan Poe. Valakinek a Paradicsomban Ford. Babits Mihály
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– Nem fogunk bírni ezzel a Cukival – vallotta meg aznap
korábban Patnek Judy. – Még pár év, amíg felserdül, oszt
hozzánő a szemihez. Tom bácsikád észrevette már. A minap
mondta is: „Nehéz lesz gatyába rázni ezt a gyereket!” Ó, ez a
kislány végigtáncója az életet!

Pat fel sem fogta még, hogy Cuki kezdett nagylánnyá válni.
Még csak tegnap volt, hogy imádnivaló babaként totyogott,
gödröcskés karjával és arcával mindenkit elbűvölt, és mintha
csak azt sugallta volna a tekintete, hogy „gyere, szeress!”. És
most már betöltötte a tizenegyet, a homlokába lógott egy
kacér, rakoncátlan tincs, és az orra már tizenegy évesen sem
volt olyan jelentéktelen, mint más tizenegy éveseké. És a
szeme! Nem csoda, hogy Cukit elkényeztették. Amikor
szomorkásan és könyörögve felnézett, sosem kapott súlyos
büntetést. Lehetetlen volt egy eltévelyedett ifjú szentet
megbüntetni! Cuki tekintete mindig kért valamit, és mindig
meg is kapta. Pattől eltérően Cuki dúskált a barátokban, és ők
elárasztották Ezüst Erdőt… „borzasztó, mit karattyolnak” –
jegyezte meg Judy elnézően. Judy büszke volt Cuki
népszerűségére. Ami meg a másik nemet illette: ha ragacsos
cukorkákban és nedves almákban, valamint még ragacsosabb
és nedvesebb puszikban lerótt csodálatot alapul lehetett venni,
akkor Cukiban tényleg „megvolt”.

– Amikor én voltam tizenegy – közölte Pat egy
nyolcvanéves öregasszony hangján –, én nem gondoltam
ilyesmikre, Miss Rachel.

– Ó, de én modern gyerek vagyok! – jelentette ki derűs
nyugalommal Cuki. – És Trix Binnie szerint, ha nincs meg
benned, a fiúk rád sem néznek.



413

Judy komolyan csóválta ősz fejét, mintha azt mondaná:
„Ha ilyesmit mondanak pendelyes korukban, mit mondanak
majd felnőve?", de Cukit nem lehetett lerázni.

– Nyugodtan elmondhatod, mi az, Pat, és hogy bennem
megvan-e. Végtére is – tette hozzá nagyon komolyan –, inkább
várok felvilágosítást a családomtól, mint a Binnie-ktől.

– Milyen józan gyerek! – álmélkodott Judy.
Pat kivitte Cukit a temetőbe, és Vad Dick sírkövén

megpróbálta „felvilágosítani”. Úgy érezte, anya helyett neki
kell most a drága Cuki mellett állnia. Anyát nem volt szabad
háborgatni.
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2.

És aztán az árny, amely mind közelebb kúszott, lecsapott.
Anya beteg lett… nagyon, nagyon beteg. Anya haldoklott.

Senki sem mondta ki, de mindenki tudta, Judyt leszámítva,
aki makacsul nem volt hajlandó elhinni. Judy nem adta fel a
reményt. Nem kapott „jelet”.

– És amíg nem kapok, nem hiszem el – hajtogatta. Pat sem
hitte el.

– Anya nem halhat meg – mondogatta elkeseredetten. – A
mi anyánk nem!

Mindig olyan biztosak voltak anyában. Mindig ott volt…
mindig is ott lesz. Hogyan is lehetne bármi mást elképzelni?

Pat mellett most még Hilary sem állt ott, hogy átsegítse
ezeken a heteken. Hilary fent volt nyugaton, egy másik
bácsikájának segített házat építeni. Örömmel töltötte el a
feladat. Eszményi munka volt számára. Egyébként is, mielőtt
házakat tervez majd, az alapozástól a tetőig mindent meg
kellett tanulnia a házépítésről.

– Bets tavaly…, és most anya – gondolta Pat.
Aztán a gyötrelmes remény köszöntött be. A szakorvos,

akit elhívtak, műtétet javasolt. Ezzel van esély, ismerte el. E
nélkül viszont semmi.

Judy, amikor meghallotta, hogy műteni fogják, jel ide vagy
oda, feladta a reményt.

– Hohó, nekem kéne meghalnom helyette – motyogta maga
elé. – Fogalmam sincs, mi jár odafent a Kaporszakállú fejiben,
komolyan nem tudom!

Kandúr uraság kifürkészhetetlenül kacsintott.
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– Nem tehetsz semmit, drága macskám. Nem engedted át,
ami annak idejin Patre fente a fogát. De Mrs. Hosszú Alecet
nem őrizheted…, akkó' semmiképpen sem, ha elviszik abba a
kórházba feltrancsírozni. Még akkor sem, ha ő egy Bay Shore-i
Selby!

Pat fent volt anya szobájában. Egy új Pat… egy idősebb,
megkomolyodott Pat. De reménykedőbb is. Amíg volt egy pici
remény!

Anya azt kérte, támasszák fel az ágyban, hogy láthassa a
zöldellő mezőket, amiket annyira szeret. A keze a paplanon
pihent. Furcsa volt anya kezét ilyen fehérnek és tétlennek látni.

Úgy volt, hogy másnap viszik kórházba. Anya végtelenül
belenyugvón, egyszerűen és bátran viselte. De mikor volt
másmilyen? Anya sosem volt olyan indulatos természet, mint
a Gardinerek. Az ő szelleme mindig nyugalmas volt, így aki
csak a társaságában volt, az csodálatos nyugalmat érzett. A
szeméből még most is egy fiatal lány kérlelő tekintete
sugárzott, a keble anyás halma azzal hívogatott, hogy az
ember odafektesse a fejét, ha fáradt, vagy gondok gyötrik.

– Kivirágoztak az almafák. Örülök, hogy látom őket még
egyszer. Egykor fiatal lány voltam alattuk, akárcsak te, Pat…,
és apád…

Anya hangja elveszett a boldog visszaemlékezés valamely
hátországában.

– Még sok tavaszon látod majd az almavirágokat, drága
anyám. Gyógyultan és felépülve térsz vissza a kórházból…, és
holnapra gyönyörű napot rendeltem az utazásodhoz!

Anya elmosolyodott.
– Remélem is. Még nem mondtam le magamról, Pat. De

szeretnék veled bizonyos dolgokról beszélni… arra az esetre
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gondolva, hogy nem jövök vissza. Ezzel szembe kell néznünk,
drágaságom. Winnie hozzámegy Frankhez…, és neked a
helyemre kell lépned.

– Tu… tudom – csuklott el Pat hangja. – ígérem, hogy soha,
de soha nem megyek férjhez! Itt maradok, és gondoskodom az
otthon melegéről apának, Sidnek és Cukinak. Biztos Sid sem
akar majd megnősülni, ha itt vagyok neki.

Anya ismét elmosolyodott.
– Nem kérlek, hogy ezt ígérd, kedvesem. Szeretném azt

hinni, hogy egy nap majd férjhez mész. Szeretném, ha boldog
feleség és gyermekeiben örömét találó anya lennél. Amilyen
én is voltam. Olyan boldog voltam itt, Patsy. Csak húszéves
voltam, amikor idejöttem. És elkényeztetett gyerek voltam…,
ami meg a házvezetést illeti, nem tudtam megkülönböztetni a
forralást a gyöngyöztetéstől. De Judy mindenre megtanított…
a csodálatos, öreg Judy! Légy jó hozzá, Pat…, ha nem jönnék
vissza. De ezt mondanom sem kell neked. Judy olyan jó volt
hozzám. Még azt is hevesen ellenezte, hogy dolgozzak… nem
bírta elviselni, hogy tönkreteszem a kezemet. Nagyon szép
kezem volt, Pat. De nem bántam, hogy Ezüst Erdőért
tönkreteszem. Úgy szeretem, ahogy te is. Minden szoba a
barátom…, és önálló életük van a szememben. Mennyire
szerettem éjjel felébredni, és tudni, hogy a férjem és a
gyerekeim jól, biztonságban vannak, és melegben, békésen
alszanak! Az élet ennél jobbat nem tud egy asszonynak
nyújtani, Patsy.

Anya nem egyszerre mondta el mindezt, hanem nagy
szünetekkel; olyankor mozdulatlanul feküdt, és kapkodva,
aprókat lélegzett. Pat újonnan támadt reményeit olykor a
félelem rettenetes nyilai terítették le. Amikor apa bejött, hogy
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vigyázza anyát, Pat lement a sötét kertbe. Mindenki lefeküdt
már, még Judy is. Ő azonban képtelen volt rá… nem jött álom
a szemére. Meleg, barátságos éjszaka volt. Úgy ölelte át, mint
egy anya. A fehér nőszirom reménykedőn világított a sötétben.
Merészke halk macskaléptekkel jött végig az ösvényen, és az
ölébe kucorodott. Volt olyan pillanat, amikor még Merészke is
úgy viselkedett, mint egy keresztény. Tudta, hogy Patnek
vigaszra van szüksége, és mindent elkövetett, hogy ezt
megadja neki.

Pat a kerti padon ült, amíg fel nem virradt a nap a Ködhegy
fölött, és Merészke el nem futott egy dicsőséges
egérvadászatra a temetőbe. A nap fakó, szélcsendes reggellel
kezdődött… azon a napon, amikor anya elment. Vajon
visszatér-e?

A régi zsoltár, amit Pat úgy gyűlölt: „…változást és romlást
látok körös-körül."31

Világéletében a változástól rettegett a legjobban.
„ Ó, Te, ki sosem változol, maradj velem!”
Végtére nem is volt olyan gyűlöletes zsoltár… szeretni

kellett. Milyen csodálatos érzés, hogy mégis van valami, ami
sosem változik… egy Erő alant, fent és körös-körül, amire
számíthatunk. Patet békesség töltötte el.

– Miér' keltél fel ilyen korán, gyermekem?
– Le sem feküdtem. A kertben voltam, Judy… csak

imádkoztam.
– Ennyit tehetünk mán csak mindannyian! – kiáltott fel

kétségbeesetten Judy.
Cuki elől eltitkolták a legrosszabbat, de aznap a fülébe

jutott az iskolában, és Patnek nehezére esett megvigasztalni.

31 Thomas Francis Lyte: Modern hymns



418

– És mit gondolsz, mit mondott Trix Binnie? – zokogta. –
Azt, hogy irigyel… olyan izgalmas, ha beköszönt a halál egy
házba!

– Ereszkeggy le ma este a kis térgyedre, oszt adj hálát
odafent a Kaporszakállúnak, hogy nem teremtett Binnie-nek! –
jelentette ki ünnepélyesen Judy.

De még ezt a napot is túlélték. Apa este telefonált a
városból, hogy anya szerencsésen túlesett a műtéten, és kezd
ébredezni az altatásból. Ezüst Erdő lakói aludtak azon az
éjszakán, bár még egy hosszú hetet kellett izgatottan
végigvárniuk, mielőtt igazán reménykedni merhettek. Aztán
apa fáradt, de olyan csillogó szemmel jött haza, amilyet már
régen nem láttak. Anya életben marad: talán sosem lesz
nagyon erős… soha nem lesz az az asszony, aki régen volt. De
életben lesz.

– Hohó, nem ezt mondtam állandóan? – kiáltott fel
diadalmasan Judy, elfeledkezve a „vagdosással” kapcsolatos
komor félelmeiről. – Soha nem vót jel! Kandúr uraság igenis
tutta! Az a macska egy percig sem aggódott, nem biz' a!
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3.

Anya még hat hétig nem jöhetett haza, és ez alatt az idő
alatt Pat és Judy vezették Ezüst Erdőt, mivel Bay Shore-ban
mindkét nagynéni ágynak esett, és Winnie-nek kellett a
segítségükre sietni. Pat a hetedik mennyországban volt. Még
jobban imádott mindent a házban, mint eddig. A finom,
hímzett asztalterítőket… Judy csomózott szőnyegeit… a
monogramos ágyneműt… a takarókkal teli cédrus komódot…
a hímzett asztaldíszeket… a kis csipketerítőket… a tündéri,
régi, kék szomorúfüzes és pagodás kínai porcelánt… Selby
nagymama ezüst teáskészletét, a régi tükröket, amelyek
minden bájos arcot, amely csak beléjük tekintett,
megfosztottak egy kis szépségtől. Minden új értelmet nyert.
Minden ablakot külön-külön szeretett azért, amilyen
gyönyörűséget látni lehetett belőlük. A sajátját is szerette, mert
látta a Ködhegyet… szerette a Költő Szobáját, mert onnan a
messzeségben látni lehetett az öblöt… a kerek ablakot, mert
egyenesen az Ezüst Erdőre nyílt… a homlokzati előszobáét,
mert pontosan a kertre nézett. Ami a padlásablakokat illette,
onnan a világon mindent látni lehetett, amit csak érdemes volt
látni, és Pat néha csak azért ment fel a padlásra, hogy kinézzen
rajtuk.

Judyval nem dolgozták halálra magukat. Néha Pat így
szólt:

– Most egy kicsit ne gondoljunk a házimunkára, Judy…
gondoljunk inkább a vad szamócára! – Vagy a páfrányokra,
vagy a júniusi harangvirágra, ha éppen úgy hozta a kedve, és
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máris elindultak egy hosszabb barangolásra. A „homályban”
pedig a hátsó ajtó előtti lépcsőn üldögéltek, mint régen, és
Judy mulatságos történeteket mesélt, Pat pedig addig kacagott,
míg szúrni nem kezdett az oldala.

– Hohó, te oszt tudod, hogy kék dógozni, Patsy drágám…
eccer egy szent időben szünetet kék tartani egy kis nevetésre.
Kevesen tuggyák ezt a titkot. A nagynénéid sem Bay Shore-
ban… ők sosem nevetnek, ezér' is esnek ágynak olyan
gyakran.

– Brian bácsi és Jessie néni jönnek a hétvégén, Judy.
Nőszirmot kell vágnom, hogy azzal díszítsem a Költő Szobáját.
Úgy szeretem vendégeknek felékesíteni a szobát! És almatortát
kell sütnünk, hozzá pedig tejszínt kell felvernünk. Az Brian
bácsi kedvenc desszertje.

Pat mindig észben tartotta, hogy melyik vendég mit szeret
enni. És ahogy Judy egyszer kijelentette, „isten dicsőségére
való szakácsnő” volt. Imádott főzni, és boldogan
megmártózott az érzésben, hogy ebben legalább hasonlít
minden nép és minden kor asszonyaihoz. Az anyjának,
Hilarynak és a főiskolai levelezőpartnereinek írt szinte minden
levelét így kezdte: „Most tettem be valamit a sütőbe.” A
kamrában mindig volt finom ízű aprósütemény, és a tortái
habos tökélyétől Judynak elállt a szava. Ami a
gyümölcstortáját illette, amit egy nap teljesen egyedül
kotyvasztott és sütött – Judynak nyugodtan elhihetjük! – olyan
volt, aminek párját Ezüst Erdőben még sosem kóstolták.

– Én sosem értettem igazán a gyümőcstortához, drágám –
vallotta be szomorúan. – Edith nénikéd mindig azt mondta,
hogy egy született úrihölgy tud csak igazi gyümőcstortát
sütni, és lehet, hogy igaza van. De megtanútam vóna a módját,
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amikó' nem sokkal az után, hogy Ezüst Erdőbe gyüttem, el
nem vették vóna a kedvemet. Gondútam egy nap, hogy
gyümőcstortát sütök, és nagyobb lelkesedéssel, mint józan
ésszel neki is láttam. Horace bácsikád akkó' otthon vót, és
igazi fiatal gazfickó vót…, és ott sertepertélt körülöttem, oszt
azt leste, kinyalhatja-e a tálat. „Mit teszel a gyümőcstortába,
Judy Plum?” – kérdezte kíváncsian. „Kicsit mindenbű'„ –
feleltem kurtán. És amikó' megfordútam, hogy kikenjem a
tepsit, tudod, mit művelt az a kis ördög? Beleöntötte a
tintatartó tartalmát a tortába…, és én még csak nem is
sejtettem! Úgy ám, és Edith nénikéd mindig mondogatta, hogy
egy jó gyümőcstortának feketének kell lennie. Hát az enyim
kedvére valóan fekete vót, Patsy drágám.

Pat ujjongott, amikor talált egy új receptet, és mindenki
mást megelőzve elkészítette a Hölgyek Segélyszervezete Ezüst
Erdőben tartott gyűlése előtt. Szívesen böngészte a
magazinokban szereplő hirdetések képeit… a kívánatos
teasüteményeket, gyümölcsöket és zöldségeket… a kedves kis
fehér húsú piros retkeket… a fodros fejes salátákat… a lila
céklát… a zöld hegyű sárga spárgát. Szeretett beutazni a
városba bevásárolni. Voltak bizonyos dolgok az üzletekben,
amik az övéi voltak, bár még nem vette meg őket. Szerette
finoman lehurrogni a mészárost, és megfélemlíteni a
fűszerest… ellenállni, aztán engedni a kísértésnek… spórolni
és költeni. Szeretett arra gondolni, hogy a fáradt és magányos
emberek Ezüst Erdőbe jönnek megpihenni, jóllakni és
szeretetet kapni.

És mindezen túl mélységes elégedettség töltötte el, hogy
azt csinálja, amire született. Maradéktalanul kiélvezte mindezt
a gyönyörű csendben, amikor Ezüst Erdőben mindenki
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szótlanul végezte a dolgát, és a macskák az ablakpárkányon
sütkéreztek.

És aztán már készülhettek is anya fogadására!
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XXXVI.Balzsam Gileádban
1.

– Apa lassabban jár, mint régen – sóhajtott fel Winnie,
amikor egy tikkasztó augusztusi délután borsót fejtettek a
konyhalépcsőn. Merészke közöttük ült. Egy-egy kósza
szélroham vadul megrázta az ajtó melletti fiatal rezgő nyárfa
leveleit. Pat szerette ezt a fát. Észrevétlenül nőtt fel néhány
nyár alatt… Judy mindig azzal fenyegetődzött, hogy
kivágja…, aztán egyik napról a másikra cserjéből fává
nyurgult. Azután apa ítélte úgy, hogy ki kell vágni, de Pat
sikeresen közbeavatkozott.

– Egy-két éven belül olyan kellemes árnyékot vet majd a
lépcsőre. Képzeld csak el, ahogy nyári estéken a holdfény
átszűrődik a levelei között, apa!

Apa vállat vont, és ráhagyta, hadd legyen kedve szerint.
Mindenki tudta, hogy Pat nem bírja elviselni, ha kivágnak egy
fát. Nincs értelme, hogy a gyerek kisírja a két aranybarna
szemét.

A Tó mezején Sid zabasztagot rakott. Azt beszélték, hogy a
Prince Edward-szigeten Sid rakja a legjobb zabasztagot.

Pat szomorkásan nézett apa után, aki átment az udvaron,
és elsétált a Tó mezejére. Valóban lassabban ment, és
hajlottabb is volt a háta. Mégsem ismerte el szívesen.

– Nem csoda – mondta. – Megviselték a rettenetes hetek,
amikor nem tudtuk, hogy anya életben marad-e, vagy meghal.
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És azt hiszem, sosem tette igazán túl magát Joe távozásán. –
Winnie ismét felsóhajtott. Pat éles pillantást vetett rá. Winnie
az utóbbi napokban nagyon zárkózott és álmodozó volt.
Patnek hirtelen eszébe jutott, hogy régen nem hallotta
nevetni… mióta is? Azóta, hogy Frank Russell utoljára itt járt.
Ő pedig több mint egy hete nem fordult meg náluk!

Az év során mindvégig az érződött a levegőben, hogy
Winnie és Frank ősszel összeházasodnak. Judy egész télen
„mint a bolond” csomózta a szőnyegeket. Pat nem lelkesedett
jobban az ötletért, de bátran szembenézett vele, és elfogadta.

– Mi a baj, drágám?
– Nincs baj – hárította el a kérdést türelmetlenül Winnie. –

Ne butáskodj, Pat!
– Nem beszélek butaságot. Egy hete olyan… furcsa vagy.

Összevesztél a Frankeddel?
– Nem – válaszolta tétovázva Winnie. Aztán elsápadt, és

könnyek gyűltek a szemébe. Muszáj elmondania valakinek, és
anyát most nem lehet ezzel felizgatni. Pat természetesen nem
elég idős, hogy megértse – Winnie továbbra is kitartóan
gyereknek nézte Patet –, de a semminél jobb, gondolta.

– Csak annyi, hogy… kicsit dühös volt, amikor
megmondtam, hogy idén ősszel… vagy talán még évekig…
nem házasodhatunk össze.

– De miért, Winnie? Azt hittem, ez már el volt döntve.
– Igen. Mielőtt anya megbetegedett. De te is nagyon jól

tudod, Pat, hogy most minden megváltozott. Muszáj
szembenéznünk a tényekkel. Az ég még sok évig
megkímélheti számunkra anyát, de mindig beteg marad. Te
tanítasz, Judy már nem olyan fiatal, mint volt. Nem végezheti
el egyedül mindazt a munkát, ami a ház körül adódik, még a
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te iskola utáni segítségeddel sem. És megszakadna a szíve, ha
felvennénk mellé valakit kisegítőnek, még ha apa meg is tudná
engedni magának, de nem tudja. Szóval le kell mondanom
arról, hogy most férjhez menjek. Franknek természetesen ez
nem tetszik, de meg kell békülnie a gondolattal. És ha nem…,
számtalan lány van, aki szívesen vezeti a háztartását.

Winnie hangja – akarata ellenére – elcsuklott. A lelkes
jelentkezők tömege keserűséggel töltötte el. És Frankkel…
nagyon nehéz volt. A Russellek nem szerettek várni. Winnie
tudta, hogy Frank nem fog rá éveket várni. És ha mégis…
öregek, megfáradtak lesznek, és odalesz már az ifjúságuk, az
első virágzásuk megfakul és illatát veszti. Mint szegény Sophie
Wright és Gordon Dodds esetében, akiknek tizenöt évet kellett
várniuk, hogy Sophie lebénult apja meghaljon, és Sophie akkor
már nem látszott fiatalasszonynak. Hervadt kis asszony lett,
aki már nem sokat törődött azzal, hogy férjnél van-e vagy sem.
Winnie mégsem ingott meg az elhatározásában. Ezüst Erdő
lányait jó fából faragták. Mindig első helyre tették a
kötelességet, még egy olyan világban is, amelyben ezt a szót
divatjamúltnak tekintették, és mindenki azt tartotta, hogy
ragadjuk meg, amit akarunk, és amikor akarjuk, és pokolba
minden mással.

Patet egy pillanatra vad öröm járta át. Winnie mégsem
megy hozzá Frankhez! Nem lesz több változás Ezüst Erdőben!
Ő, Winnie és Sid tovább élik itt az életüket, szeretik Ezüst
Erdőt és egymást, mit sem törődve a változó világgal odakint.
Mennyei lesz!

De Winnie szeme! Olyan volt, mint a kék ibolya, amire
rátapostak, és kegyetlenül összemorzsoltak.



426

Pat eddig sosem értette, hogy képes Winnie úgy szeretni
Franket. Frank – nos, ha leszámítjuk, hogy ellopta a nővérét –
elég kellemes fickó volt, egészséges, rózsás ábrázattal és
rezzenetlen szürkéskék szemmel. De hiányzott belőle a
romantika… nem mondott elegáns bókokat… nem jellemezte
Lara-féle melankólia… semmi olyasmi, ami kiválthatta
Winnie-ből az érzések olyan kavalkádját, amit mindannyiszor,
ha felhangzottak Frank léptei az ajtóban, átélt.

Mit láthatott benne Winnie? Pat feladta.
Patben kihunyt a féktelen s jogtalan öröm, amikor meglátta

Winnie tekintetét. Egyszerűen képtelenség, hogy Winnie
szeme ilyen legyen… egyszerűen képtelenség, ennyi az egész.
És teljesen felesleges is, hiszen ő, Pat, már mindent szépen
eltervezett.

– Tudod, hogy butaságot beszélsz, Winnie? Természetesen
hozzámész Frankhez. Nem fogadom el az állást. Ezt
eldöntöttem, amint anya hazajött. Itt leszek, hogy segítsek
Judynak.

– Nem teheted, Pat! Nem volna tisztességes arra kérni,
hogy feladd az iskoládat, miután olyan szorgalmasan tanultál
a Királyin, hogy megszerezd az engedélyt… muszáj élned a
lehetőséggel…

Pat felkacagott.
– A lehetőséggel! Hát éppen ez az. Itt a lehetőség…, amire

egy életen át vártam. Hogy itt maradhatok Ezüst Erdőben, és
gondoskodhatok róla. Gyűlöltem a tanításnak még a
gondolatát is. Ki tudja, hogy boldogulnék a körzeti iskolával?
Lehet, hogy vissza kellene mennem még egy évre, és az…, de
ebbe nem is kell belemennünk. Természetesen inkább örülnék
annak, hogy anya jól van és erős, mint bármi másnak, még ha
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el is kell mennem ezért a világ végére. De mivel már nem
lehet…, megvan a vigaszom, hogy tudom, most már
mindenképp itthon maradhatok.

– Mit szól ehhez apa?
– Tudja. És mit mondjak, Win, megkönnyebbült. Sosem

képzelte máshogy, mint hogy te férjhez mégy, és nem tudta,
hogyan boldogulunk el itthon. Mert ő sem akarta, hogy
csalódjak, mert fel kell adnom az iskolámat. Csalódjak! – Pat
ismét felnevetett. – Win, a szülők nem olyan önző lények, mint
némelyik borzalmas történetben beállítják őket. Nem akarják,
hogy a gyerekeik áldozatot hozzanak, és feladják a terveiket a
kedvükért. Azt szeretnék, ha boldogok lennének.

– Kivéve a bolondokat – jegyezte meg Judy, aki kihozta a
kis rokkáját a lépcsőpihenőre, és úgy érezte, bátorkodhat
beleszólni bármilyen beszélgetésbe. – A szülők között mindig
akad néhány eszement. Hohó, de a Gardinerek között nem!

– Azt hiszem – szólalt meg remegő hangon Winnie –, ha
nem bánod, hogy egyedül kell kifejtened a borsót, Pat…, akkor
felmennék egy kicsit.

Pat elvigyorodott. Winnie felmegy, és levelet ír Franknek.
– Valószínűleg idén ősszel hozzámegy Frankhez, Judy –

nyelt egy nagyot Pat. Olyan megmásíthatatlannak tűnt, amikor
kimondta.

– Hohó, oszt miér' is ne, a drágám? Tud főzni és varrni. Jól
elboldogul minden nélkül. Tuggya, mikó' kell nevetni, oszt
mikó' nem. Hohó, alkalmas a házasságra. Tizenegy éve vót
utoljára esküvő Ezüst Erdőben. Úgy ám, ez egy kicsit
túlságosan is olyan, mint a mennyország: se nem házasodtunk,
se nem adtunk senkit sem férjhez.
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– George Nicholson elveszi Mary Bakert – jelentette be
Cuki, aki egy egérfogó pettyes kiscicával járt arra, akit a
karjában tartott. – Bárcsak megvárna, míg felnövök! Szerintem
engem jobban kedvelne, mint Mary Bakert, mert ő egyáltalán
nem szórakoztató. Sok minden van bennem, ha a
lelkiismeretem nem nyaggat. Ó… nézzétek már Merészkét!

Merészke méltó ellenfélre akadt, amióta Cuki kezdte
behozni az egérfogó kismacskát a házba. Az egérfogó macska
vézna és csúf volt, de senkitől sem tűrte el az arcátlanságot.
Merészke nevetségesen rettegett tőle. Rendkívül mulatságos
volt végignézni, ahogy a jelentéktelen kiscica megtámadott és
megfutamított egy akkora állatot, aki egyetlen mancscsapással
leteríthette volna. Merészke rémült nyávogással nyakába
szedte a lábát az udvaron át, majd elinalt a temetőn és a
Mazsolás Sütemény Mezőn keresztül.

– Nézzétek, hogy élvezi Kandúr uraság! – kuncogott Judy.
– Szép macskáink vannak Ezüst Erdőben – nyugtázta

csendes elégedettséggel Cuki. – Érdekes macskák. És tudnak
viselkedni. Olyan gőgösen és a farkukat magasba emelve
járnak-kelnek! Más macskák ólálkodnak. Trix Binnie nevetett,
amikor ezt mondtam, és így felelt: „Pontosan úgy elment az
eszed az öreg Ezüst Erdő miatt, mint Patnek: azt képzeled,
nincs hozzá fogható!” „Hát nincs is!” – vágtam rá. És igazam
van, nem, Pat?

– De mennyire – helyeselt Pat buzgón. – De már itt is jön az
egérfogód, és azt ajánlom, vidd vissza a csűrbe, mielőtt apa
észreveszi. Tudod, hogy nem akarja, hogy az egérfogásra
tartott macskákat beszoktassuk a házba. Azt mondja, Kandúr
uraságot eltűri, és Merészkét is, mert ők már régi
bútordarabok.
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– Milyen idős Kandúr uraság, Judy?
– Hohó, hogy mennyi is? Azt csak a Kaporszakállú tuggya

odafent. Én csak annyit tudok, hogy tizenkét éve jelent meg itt,
és akkó' pontosan olyan idős vót, mint ebben az áldott
pillanatban. Talán kortalan – fejezte be rejtélyesen Judy. – Nem
lehet kismacskának elképzelni, nem?

– Biztos tudna furcsa történeteket mesélni, Judy. Kár, hogy
a macskák nem tudnak beszélni.

– Még hogy nem tudnak? Ki mondta neked, hogy nem
tudnak, Cuki drágám? A nagyapám hallott eccer két macskát
beszélgetni, de sosem lehetett kiszedni belőle, hogy mit
mondtak… Nem bizony! Nem akarta, hogy rosszat gondújon
róla a macskanemzetség. Ahogy Siddynek is montam múlt
vasárnap, amikó' azér' őrjöngött, mer' Merészke az
ünneplőnadrágján aludt, és a nadrág csupa macskaszőr lett:
„Gondújj, amit csak akarsz egy macskára', Siddy drágám!” –
montam –, „De ne mongy egy szót sem! Ha a Macskák királya
hallana most!”

– És mi történt volna, ha a Macskák Királya hallja, Judy?
– Hohó, tegyük el ezt a mesét egy igazi, vad, viharos, téli

estére, Cuki, amikó' puha melegben, kényelmesen alszol Judy
mellett. Akkó' majd elmondom, mi történt egy férfival a régi
Írországban, aki kicsit hangosan és felelőtlenül mondott
dogokat a macskákró'. A történet nem alkalmas arra, hogy egy
nyári délutánon elmeséljük, amikó' küszöbön áll egy esküvő!
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2.

Winnie esküvőjét szeptember végére tűzték ki, és Ezüst
Erdő hozzáfogott a hathetes szakadatlan készülődésnek. Judy
kötélen fellógattatott egy új polcot a pincében, és telerakta
Winnie-nek szánt rubinvörös lekváros üvegekkel. A Költő
Szobájában halványkékre kellett festeni a fát, aztán
következett a hozzáillő tapéta kiválasztása, bár Patnek minden
porcikája utálta, hogy le kell szedni a régi tapétát. Olyan régen
fent volt már! És berzenkedett az ellen is, hogy a Nagy
Szalonban áthúzzák a székeket. A régi szobából valami
különös harmónia áradt így. Az újdonságok megbontották ezt
a harmóniát. De Ezüst Erdőnek a legszebb oldalát kellett
mutatnia, mert Winnie-nek nagyszabású esküvőt terveztek.

– A klán nagy műsort szeretne látni – dörzsölte élvezettel a
kezét Judy.

– Ami sok munkával jár – jegyezte meg Edith néni
helytelenítően.

– Munkával? Igaza van. Annyi a dogunk, mint egy
tyúknak, akinek csak egy csibéje van. Mindig csak egy
ugrással vagyok előribb. De nem szeretem a suttyomba' tartott
esküvőket, mintha az ember szégyellné a dogot. Olyan
esküvőt rendezünk, amire büszkék lehetünk, mindkét ódalrúl
sok a rokon, és rengeteg az ajándék, oszt van két
nyoszolyólyány meg egy koszorúslyány is… Hohó, és ott van
még Winnie kelengyíje is! Ahhó' foghatót még nem láttak
Ezüst Erdőben! Minden kis alsóneműje kézzel varrott lesz.
„Egyhüvelyknyi kézimunka felér egy mérföldnyi géppel
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varrottal” – montam a minap Mrs. Binnie-nek, amikó'
elmesélte, hogy a kuzinja lyányának kéttucatnyi van
mindenből. Nagy megnyugvás számomra, amikó' esténkint
felmászok a padlásszobámba, és úgy zuhanok az ágyba,
mintha mángorlón húztak volna keresztül.

– Jaj, Judy, te meg én lassan öregasszonyok leszünk! –
sóhajtott fel Barbara néni.

Judy megbotránkozva nézett rá.
– Igen, igen, de addig is… ne beszéjjen róla, kedves

asszonyom – suttogta rossz előérzettél.
Winnie-nek volt egy álomruhája az esküvőjére, egy olyan

ruha, amilyet minden lány szeretne. Mindenki rajongott érte,
kivéve Edith nénit, aki elszörnyedt a rövidsége láttán. A ruhák
akkor voltak a legrövidebbek, amikor Winnie az esküvőjét
tartotta. Edith néni évek óta imádkozott, hogy a női
szoknyahossz nőjön, de szemmel láthatóan hiába.

– Olyan állapot, amire az imádság nem hat – jelentette ki
komolyan Tom bácsi.

Winnie ragyogó szemmel, gondolataiba merülve, ajkán
álmatag mosollyal élte át a nagy sürgés-forgást. Frank olyan
gyakran fordult meg Ezüst Erdőben, hogy Judyt már kezdte
bosszantani a dolog.

– Nincs vele gond a maga helyin, de nem szeretem, hogy
folyton láb alatt van – morogta.

– Frank odavan Winnie-ért – jelentette ki kissé
szórakozottan Pat. – Szerintem ez gyönyörű. – Végül
befogadta Franket a családba, és Frank ezzel azonnal olyan
személlyé vált, akit meg kell védeni, még Judytól is.

– Kíváncsi vagyok, hogy kérte meg Winnie kezét –
töprengett Cuki, miközben Patnek segített egy tortát
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halványzöld angyalgyökér szilánkokkal és vérpiros
cseresznyékkel díszíteni. – Gondolom, nagyon romantikusan.
Mit gondolsz, fél térdre ereszkedett?

Sid, aki betért egy pohár vízre, harsányan hahotázott.
– Manapság ez nem divat, Cuk. Frank csak annyit mondott

Winnie-nek: „Mit szólsz hozzá, kölyök?” – így hallottam. – Sid
a lelkiismerete megmentése érdekében Cuki háta mögött
rákacsintott Judyra.

– Amikor majd felnövök, és valaki megkéri a kezem, jóval
cikornyásabban és ékesszólóbban kell megkérnie, higgyétek el,
ha azt szeretné, hogy meghallgassam – mondta Cuki.

– Nem fér a bőribe – jegyezte meg Judy szűkszavúan.
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XXXVII.Winnie esküvője
1.

Bejelentették az eljegyzést az újságokban; ez az újmódi ötlet
kiváltotta Judy nemtetszését.

– Hohó, addig még sok víz lefolyik a Jordánon – motyogta.
– Úgy ám, és jókora slamasztikába kerülünk, ha bármi baja
esik Franknek a következő három hétben. Ott vót mingyár
Maggie Nicholson… az udvarlójának egy héttel az esemény
előtt teljesen elment az esze, és azóta is a bolondokházában ül.
A Binnie-k halálra nevetnék magukat rajtunk, ha végül
mégsem lenne esküvő.

Már csak három hét volt az esküvőig… Winnie nagy
napjáig, amikor örökre elhagyja majd Ezüst Erdőt. Voltak
pillanatok, amikor Pat úgy érezte, nem bírja elviselni. Amikor
Vernon Gardiner tréfálkozva azt mondta Winnie-nek:

– Amikor legközelebb találkozunk, már Mrs. Russellnek
szólítalak majd –, Pat felsietett az emeletre, és sírt. Hogy
Winnie Mrs. Russell legyen! Olyan borzalmas változásnak,
másnak és távolinak tűnt! Az ő Winnie-je!

De a könnyek nem akadályozták meg, hogy szélsebesen
peregjenek a napok. Az esküvőt a templomban tartották. Pat
ugyan azt szerette volna, ha otthon rendezik a gyepen álló
bükkfa alatt. Anya nem tudott elmenni a templomba. A
Russell család anglikán volt, és mindig templomban esküdtek.
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Frank akarata érvényesült… „természetesen", ahogy Pat
epésen megjegyezte, amikor senki sem hallotta.

Pat és Judy nem láttak a munkától, sütöttek, kedvenc
recepteket vadásztak elő…, amelyeket már évek óta nem
használtak, mert túl sok tojás kellett hozzájuk. Csak a
hagyományos Ezüst Erdő-beli menyasszonyi tortához három
tucat kellett.

A Bay Shore-i nagynénik és a swallowfieldiek kosárszám
küldték át az ízletes édességeket. Barbara néni kosara
teasüteményekkel volt tele… narancsossal és datolyással,
vaníliás omlós linzerrel, diós szeletekkel, és csak a
Kaporszakállú tudta, még mivel.

– Hohó, nem olyan lesz, mint Lorna Binnie esküvői asztala
– lelkendezett Judy. – Úgy ám, szegény Mrs. Binnie azt hitte,
ha több tucat különböző alakra vagdossa a süteményeket, attó'
mindnek más íze lesz. Most tartsd szemmel a csirkéket, Patsy
drágám, míg én lemeszelem az udvarban a két kapufélfát!

Hajnalhasadtakor Merészke telenyávogta a környéket,
hogy egeret fogott, és Judy léptei felhangzottak a konyha
lépcsőjén. A reggeli csendet máris megtörték az utolsó pillanat
sürgésforgásának zajai. Esett éjszaka, de most szép, tiszta idő
volt, és a ragyogó, új világ káprázatosra mosott arccal és
ártatlan szemmel pislogott a napra.

– Úgy ám, ilyen napot rendeltünk – mondta Judy,
miközben a gyepet gereblyézte, ahol a vörösbegyek nagy,
kövér kukacokat húztak ki a földből.

Patnek egy falat reggeli sem ment le a torkán. Döbbenten
nézte Winnie-t, aki jó étvággyal tömte magát. Pat biztos volt
benne, hogy ha ő menne férjhez, előtte legalább egy hétig
semmit sem tudna enni. Persze azt nem kívánta, ha Winnie a
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buta Lena Taylorra hasonlítson, aki állítólag egy hónapig sírt
az esküvője előtt. De amikor aznap elhagyja Ezüst Erdőt, hogy
lehet ilyen étvágya?

A délelőtt csak egy szemvillanás volt. Meg kellett teríteni
az asztalt… ó, miért zilálják így szét a családokat? Pat úgy jött-
ment a saláták, gyümölcskocsonyák és torták között, mint aki
kastélyba született. Holnap ilyenkor Winnie már egy másik
családhoz tartozik. Kijelölték az ülőhelyeket; Patnek érzéke volt
ahhoz, hogy ügyesen párosítsa az embereket… csak ő, Siddy és
Cuki maradnak Ezüst Erdőben. A szobák kivirultak a keze
nyomán. A kis alkóv, amit Tom bácsi Cuki Sarkának hívott,
kellemes fészek lett kerek, kis arany párnákkal, amelyek mint
a kis napok csillogtak… Iszonyatos, hogy örömét leli ebben, amikor
Winnie elmegy.

Virágot kellett vágni. Pat általában nem szeretett virágot
vágni. Mindig élénk, vörös gyönyörűséget érzett a
virágaiban…, amitől a levágásuk gondolata is fájdalmat
okozott neki. De most vadul nekik esett.

Az asztal gyönyörű volt. Milyen kár lesz tönkretenni,
vacsora utáni romhalmazzá rontani. De mint Judy mondta,
ilyen az élet.

– Mellesleg Ezüst Erdő tökéletesen elbűvölő! – gondolta Pat
pillanatnyi elragadtatással.

Bizonyos fokig Hazel néni rég volt esküvője köszönt vissza.
Ugyanaz a felfordulás, amikor öltözködni kezdtek. Kandúr
uraság volt az egyetlen higgadt teremtmény a házban. Judy
figyelmét elterelte, hogy látták Merészkét egy nagyon nagy és
teljesen döglött egérrel a szájában végigvágtatni az előszobán,
és csak a Kaporszakállú tudja, mit művelt vele. A hiú Cuki, aki
kipróbálta az összes tükröt a házban, hogy melyik mutatja
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leghízelgőbben, nem volt kibékülve a virágos sifonruhája
esésével. Cukinak keserű pirula volt, hogy kinőtt már abból a
korból, hogy Winnie koszorúslánya legyen. Hazel néni hatéves
Emmyjére osztották ezt a szerepet, és Cuki titkon eltökélte,
hogy csinosságban felülmúlja majd.

– Milyen az orrom, Pat? Mit gondolsz, nem túl nagy? Cukit
mindig aggodalommal töltötte el az orra. Milyen formájú lesz
majd?

– Ha az is, nem látom be, hogyan tudnál rajta változtatni –
nevetett Pat. – Ne is törődj az orroddal, Cuki drágám! Nagyon
édesen festesz.

– Nem tehetnék rá egy leheletnyi púdert, Pat? Kérlek! Már
tizenegy vagyok.

– Csak ráirányítanád a figyelmet – emlékeztette Pat.
Cuki ezt belátta. Elégedett pillantást vetett magára a

tükörben.
– Úgy döntöttem – jelentette ki gyakorlatiasan –, hogy

húszévesen férjhez megyek, és három gyereket szülök, Pat.
Meg kell csókolnom Franket?

– Én nem fogom! – közölte vadul Pat.
Judy, akinek feltett szándéka volt – mint ő mondta –

„megszemlélni az esketést", ismét félretette a darócruháját és
az ír félcipőjét, és elővette az ünnepi ruháját meg az angol
kiejtését, amin semmit sem koptatott az idő. A ruha azonban
kicsit szűk lett közben. Patet alaposan megizzasztotta, mire
sikerült összekapcsolnia Judyn.

– Úgy ám, karcsú derekam volt, amikó' ez készült – mondta
gyászosan Judy. – Gondolod, hogy kissé régimódi, Pat?

Pat egy kis csipkével csodákat művelt. Judy igazán
„sikkesnek” érezte magát.
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Anya ünnepi ruhát vett, és ősz hajával, lágy tekintetű kék
szemével teljes díszben ült a Nagy Szalonban. Paten átvillant
egy kis szívfájdalom: anya úgy megszürkült az év során! De
olyan szép volt az ezüstös szürke és rózsás, csinos ruhájában,
és a nyakláncban, amit apától kapott, amikor kijött a kórházból
(borostyánlánc volt, a kövek olyanok voltak, mint az arany
harmatcseppek), mint egy festett kép. Apa végül is nem ment
el a templomba. Az utolsó pillanatban úgy döntött, hogy
képtelen anyát magára hagyni. Tom bácsi kellett, hogy az
oltárhoz kísérje a menyasszonyt. Winnie ennek nem nagyon
örült. Tom bácsi hatalmas, vad, fekete szakálla olyan régimódi
volt. De Winnie boldog volt, és semmit sem bánt nagyon.
Menyasszonyi ruhájában törékeny szépségű, csillámló ifjú
teremtés volt, a szeme és az arca maga volt a szerelem és az
elragadtatás. Pat torka elszorult, amikor ránézett. Frank
Russell abban a pillanatban azzá vált, aki ilyenné tudta tenni
Winnie-t. Pat megbocsátotta neki a sérelmet, hogy a sógora
lesz.

A konyhai óra szerint tíz perc volt még, a szalonbeli szerint
öt perccel múlt, az ebédlőbeli óra pedig egészet ütött. Ez pedig
azt jelentette, hogy negyeddel múlt, és ideje volt indulni.
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2.

A vörös tigrisliliomokkal és citromsárga gladiolusokkal
díszített, zsúfolt templomban ülve – a díszítést Winnie a C. G.
I. T.32 lányainak köszönhette – Pat vadul törte a fejét
mindenen, hogy ne eredjenek el a könnyei. Winnie ugyanis
ünnepélyesen figyelmeztette: – Nehogy sírni merészelj, Pat,
amikor férjhez megyek! Hazel néni régen lezajlott esküvőjén
nagyon közel járt ahhoz, hogy sírjon, de most tízszer rosszabb
volt a helyzet.

Furcsa volt ilyen sápadtnak látni a vőlegényt, hiszen
mindig olyan rózsás és pufók volt az arca. De jól nézett ki. Pat
örült, hogy jóvágású. Ha már Ezüst Erdő nem lehet meg
házasság révén szerzett rokonok nélkül, legalább csinosak
legyenek. Tom bácsi pompás szakállkölteménye bíborszínű
lett a színes üvegablakon beeső fényben, mint egy ókori asszír
királynak. És Winnie kimondta: „Igen”. Milyen ünnepélyesen!
Csak egyetlen kiejtett vagy ki nem ejtett szó, és egy egész élet
megváltozik, vagy akár a történelem menete. Ha például
Napóleon anyja „nemet” mondott volna „igen” helyett? És
már vége is volt… vége volt… Winnie Mrs. Frank Russell
lett… a násznép átment a sekrestyébe… Brian bácsi Normája
elénekelte a nászindulót…, és Patnek eszébe jutott az a rég volt
nap, amikor pofon vágta Normát.

Mit súgott oda az a rettenetes Sam Gardiner kuzin a pad
fölött? „Kíváncsi vagyok, ebben a templomban hány férj és
feleség szeretne változást.” Valóban, hányan szerettek volna?

32 Kanadai Keresztény Leányképzés
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Talán az öreg Malcolm Madison, aki állítólag csak háromszor
nevetett életében. Esetleg Gerald Black, akinek a felesége olyan
megszállottan csapkodta a legyeket, hogy egy nap előrehajolt a
templomban, és agyoncsapott egyet Jackson Russell kopasz
fején. Vagy Mrs. Henry Green, akinek férje úgy festett, mint a
saját sírköve, merengett szertelenül Pat. Eltűnődött azon is,
vajon igaz-e a történet, amit Judy mesélt a férfiről…, hogy egy
nap megvesszőzték az iskolában, mert a tanító rajtakapta,
amikor a palatábláján szerelmes levelet írt Lura Perrynek, aki
félig cigány volt. De hisz az kizárt dolog! Akinek ilyen skót-
presbiteriánus elöljárókra jellemző szája van! Az öreg John
Gardiner bácsi szundikálásra használta ki a várakozást. Nem
szólt-e egy anekdota a falábáról, ami lángra kapott, amikor a
kandalló mellett szenderedett el? Vagy Mrs. James Morgan,
aki sosem bocsátotta meg a lányának, hogy Carl Porterhez
ment hozzá, és sosem tette be a lábát a házába. Hogy
viselkedhetnek így családok?

Ott volt még Mrs. Albert Cody, vagyis Sarah Malone, akiről
Judynak szintén volt egy története. – Hohó, Sarah-nak egy
olyan nemtörődöm udvarlója vót… évekig csak járt a
házukhó', oszt ennél messzebb sosem jutott. Sarah később
elutazott Halifaxba a nénikéjét meglátogatni, és fantasztikus
meséket írt haza a sok szórakozásról meg a rengeteg
udvarlóról. A lovagja ettől megijedt, írt neki, hogy gyüjjék
haza, és házasodjanak össze. Úgy ám, csakhogy egy szó sem
vót igaz abbó', amit Sarah mesélt. A nagynénje olyan beteg és
bolondos vót, hogy ki sem tette a házbó' a lábát.

Sarah Cody a vasárnapi iskolában tanított, és a gondtalan
Abnere mellett nagyon jámbornak és istenfélőnek tűnt. Judy
biztosan csak kitalálta az egészet.
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(Mit is suttogott az a rémes Mrs. Stephen Russell:
„…elkövette azt a hibát, hogy saját magánál csinosabb
nyoszolyólányt választott.” De ez nem volt igaz! Allie Russell
feleolyan sem volt, mint Winnie!) Az öreg Grant Madison, aki
egyszer azt mondta apának, hogy túl sok szörnyűségről
olvasott a régi időkben, hogy valaha is higgyen Istenben.
Milyen szörnyű lehet, ha valaki nem hisz Istenben! Hogy
képes élni? Mrs. Scott Gardiner valahogy kivasalta a ráncait…
„Szépségkunsztok” – mondta megvetően Judy. Mi a csodáért
nem jön vissza Winnie? De hiszen már nincs is Winnie… csak
egy rejtélyes idegen, akit Mrs. Frank Russellnek hívnak. Mire
gondolhat a drága Cuki, miközben felbámul a kék-arany
fénykörbe vont színes üvegablakra? Igazán gyönyörűséges kis
jószág! Pat elképedve idézte fel, hogy annak idején nem
akarta, hogy Cuki megszülessen.
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3.

Ismét otthon. Kézrázások és gratulációk és csókok. Pat még
Franket is megcsókolta. De Winnie-t szenvedélyesen
megölelte.

– Teljes szívemből kívánok minden jót, drágám – suttogta.
Aztán már repülnie is kellett a fodros organdi kötényéért.

Elő kellett hozni a behűtött koktélokat a jégveremből, a
kikevert csirkepástétomot be kellett tölteni a leveles tésztába, a
nászajándékokat kellő nyomatékkal kellett szemlére tenni.
Gyerekek szaladgáltak, mint a megelevenedett rózsák. A ház
tele volt. Ott volt minden Gardiner, fél-Gardiner és Selby, és
persze minden Russell. – Olyan, mint a végítélet napja –
jegyezte meg az öreg Ralph Russell kuzin. Elkapta Pat karját,
amikor elfutott mellette.

– Hosszú Alec lánya. Úgy hallom, igazi szépség lettél, eh?
Hadd nézzelek meg! Nem, nem, szépség nem lettél…, és nagy
eszed sincs, úgy hallom…, de van benned valami. Férjhez
fogsz menni.

Miért hárfáznak az emberek folyton a házasságon! Hiszen
ez undorító! Még az öregecske Ellery Madison is, aki még
most is állandóan önmagának gratulált, hogy sikerük
elkerülnie a csapdákat, „aranyoskám"-nak nevezte Patet, és
hozzátette, hogy ha akarja, elveszi.

– Ha megvárja, míg mindketten felnövünk, esetleg
meggondolom – vágott vissza Pat.

– Hohó, így kék ezeknek válaszúni! – dicsérte Judy, amikor
meggyújtották a gyertyákat. – Én is belefútottam a szót, amikó'
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aszonta nekem: „Ideje, hogy végre te is férjhe' menj, Judy.”
„Hogy gyűlölhet egy férfi egy nőt ennyire, aki merészel
nélküle is meglenni!” – válaszútam. Én is letorkolltam őket,
ahún csak értem. Annyi eszük van csak, hogy ne férjek el tőlük
a konyhámban, és összerondíccsák a szőnyegeimet. Az öreg
Jerry Russell aszongya nekem: „Mit gondol, Miss Plum, Isten
Isten-e vagy az eredendő ok?” Mark Russell meg aszongya, de
olyan komoly arccal, mint egy hasfájás: „Mi a véleménye, Miss
Plum, vajon a kormány idén ősszel választást ír ki?” Azt
hiszik, nem tuttam, hogy ugratnak? Aszontam nekik: „Annyi
eszük sincs, mint egy csirkének, ha nem tuggyák, hogy egy
esküvőn nem szokás Istenről vagy a politikáró' beszéni. És
megköszönném, ha nem missplumoznának engem!” Ez
beléjük is fojtotta a szót. Úgy ám, nagyszerű volt a szertartás,
ugye, Patsy drágám? Jake Russell aszonta nekem: „Ő a
legcsinosabb menyasszony, aki eddig Ezüst Erdőből ment
férjhez", mire azt feleltem: „Most az eccer igazat mondott.” De
mit gondúsz, legális az a platinagyűrű? Szerintem Winnie
nagyobb biztonságban érezné magát egy hagyományos
aranygyűrűvel.

– Hogy bírom végignézni, hogy Winnie elmegy?
– Mosolyogva, Patsy drágám. Bármi lesz is utána,

mosolyogva búcsúzz tőle!
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XXXVIII.Könny és kacagás
1.

Vége volt. Winnie elment.
– Pat drágám – suttogta, és lágy tekintetében búcsú

csillogott –, minden tüneményes volt. Igazán élveztem az
esküvőmet. Csodálatosak voltatok Judyval.

Ahogy Judy rábeszélte, Patnek sikerült mosolyognia, de
amikor Judy rátalált az elhagyott ünnepi asztal mellett, így
szólt:

– Hát nem… nagyszerű… Judy, hogy… abba… lehet…
hagyni… a… mosolygást? Re…mélem, legalább száz évig nem
lesz másik esküvő Ezüst Erdőben!

– Miért? Én azt szeretném, ha mindennap lenne! – mondta
Cuki. – Remélem, a következő a tiéd lesz. És aztán rám kerül a
sor. Mármint – tette hozzá elmerengve –, ha rá tudok bárkit is
venni, hogy elvegyen. Nem akarok vénkisasszony maradni.

– Úgy ám, oszt nehogy belegázolj az érzéseimbe! – jegyezte
meg Judy. – Én vénkisasszony vagyok.

– Mindig elfelejtem – védekezett bűnbánóan Cuki. – Egy
cseppet sem emlékeztetsz vénkisasszonyra, Judy. Te csak…
Judy vagy.

– St. Johnból Mr. Ronald Russell azt mondta, hogy anya a
legszebb nő, akit életében látott – mesélte Pat.

– Te meg ezér' örökre a szívedbe zárod Mr. Ronald
Russellt. De azt hiszem, igaza van. Hallottad, amikó' aszonta
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Winnie-nek: „Presbiteriánust faragsz belűle?” – kérdezte
Frankre célozva. Mire Winnie: „Azokat nem faragják, annak
születni kell.” Ez oszt a válasz az agyafúrt úriembernek.
Szerintem St. John nem körözi le Ezüst Erdőt. De annak az
úriembernek hatalmas vót az étvágya. Igaz, szeretem, ha
valaki élvezi, amit elé tesznek.

– Parlamenti képviselő – jegyezte meg Pat –, és azt
mondják, egy nap miniszterelnök lehet belőle.

– A Kurta és Koszos Russell fia! Arra ugyan várhat! –
morogta Judy megvetően.

– Remélem, jól sikerültek a képek. Mindegyiken rajta
vagyok – mondta Cuki.

– Winnie-t mindenesetre nem fényképezték le a vőlegényét
átölelve, ahogy Jean Madisont. Én mondom, szemérmetlen az
ilyen. És most, Patsy drágám, takarítsunk össze, vagy hagyjuk
meg reggelre?

– Ahogy kívánod, Judy.
– Hohó, most, hogy Winnie elment, már te vagy az úrnő,

hisz anyádat nem lehet háborgatni. A te dogod parancsolni, az
enyém, hogy engedelmeskedjek.

– Butaság, Judy. Még hogy én adjak neked parancsokat!
– Pedig így szeretném, Patsy drágám – szögezte le Judy

határozottan.
Pat habozott. Aztán csendesen beletörődött Ezüst Erdő

felségjogába.
– Rendben van, Judy. Ma este mindent így hagyunk.

Mindnyájan fáradtak vagyunk. Emlékszel a Hazel néni
esküvője utáni estére, amikor kitakarítottuk az ebédlőt?

– Milyen drága vótál, kis rabszolga módjára
agyongürcölted magad, hogy ne sírj.
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– Te pedig mulatságos történeteket meséltél, Judy.
Gyújtsunk be… hűvös a levegő, és az első begyújtás mindig
olyan élvezetes. Letelepszünk a tűz mellé, te meg mesélsz
nekünk.

– Már vagy milliószor hallottad minden történetemet,
Patsy. Bár amikó' ma megláttam a Joe Keller családot… Joe
Keller azér' vette el a feleségit, mer' egy kislány, akit szeretett,
faképnél hagyta, az asszony meg azér' ment hozzá, mer' őt
meg a Bay Shore-i Sam Miller ültette fel. Mire is számíccson
ilyenkor az ember?

– Arra, hogy nem lesznek boldogok, Judy.
– Hohó, ebben oszt tévedsz, édes kincsem! A házasság

igazán kitűnő lett. Tudod, az élet mán csak ilyen.
– Valóban furcsa, Judy. Itt van Winnie és az ő Frankje…

Winnie-ben mintha semmi félelem vagy kétség nem volna. Én
biztos meg lennék ijedve… sosem lennék teljesen biztos, hogy
bárkit is szeretek annyira, hogy hozzámenjek. Aztán ma… a
szívem mélyén belebetegedtem abba, hogy Winnie elmegy…,
a felszínen pedig élveztem a nagy izgalmat.

– Mindig van valami, ami tompíttya a dógok élit – jegyezte
meg nagy ravaszul Judy. – Ezér' nem olyan nehéz semmi, mint
ahogy hisszük.

Hilary érkezett az után, hogy néhány vendéget kivitt az
állomásra. Csatlakozott a társasághoz, ahogy Merészke is, aki
egész nap duzzogott, mert senki sem csodálta. Most lefeküdt a
szőnyegre, lábait, farkát és orrát csinos körbe tekerte, és
megbocsátott a világnak. Az öreg Louisa néni, aki annyi
jövést-menést látott, lenézett rájuk a falról. A fehér cicák
örökifjan virgonckodtak. William király még mindig büszke
tartással lovagolt át a Boyne-on. Kellemes volt… békességben
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és nyugalomban üldögélni. Pat mégis félt attól, hogy odafent
majd rettenetes csend és üresség szakad rá, miután vége a
felhajtásnak, és kénytelen lesz lefeküdni. Ezért addig tartotta
ott Hilaryt, amíg csak tudta, és olyan kedves volt hozzá, hogy
amikor a fiú elköszönt a nyárfalevelektől pettyezett küszöbön,
volt annyi mersze, hogy csókot kérjen.

– Adok én, persze – jelentette ki Pat kegyesen. – Olyan sok
barátot csókoltam meg ma, hogy eggyel több vagy kevesebb
már nem számít.

– Nem baráti csókot szeretnék – válaszolta Hilary, és… e
teljesítetlen kívánsággal is távozott.

– Hohó, igazán kár vót megtagadnod tőle azt a csókot –
fűzte hozzá Judy, aki mindig meghallotta, amit nem kellett
volna. – Hamarosan elég messzire megy, szegény fiú.

– Én… én… igazán hajlandó lettem volna megcsókolni –
kiáltotta elfulladt hangon Pat. – És ne… ne… említsd, hogy
elmegy. Azt ma este nem viselném el.
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2.

Pat nagyon magányos volt, amikor lefeküdt. A ház furcsán
üresnek tűnt, hogy Winnie nevetése már nem csendült fel a
falak között. Itt volt a tükör, amelyben az arca látszott. A kis
elhagyott szék ékesszólóan emlékeztette arra, hogy ezen
szeretett mindig üldögélni. A kis félredobott papucsai,
amelyek magukban is végigtáncolták volna az éjszakát,
annyiszor táncolt bennük Winnie lába, egymást vigasztalták
az ágy alatt. Úgy festettek, mintha most vetette volna le őket.
Az illata még ott lebegett a szobában. Mindez olyan szörnyű
volt.

Pat kihajolt az ablakon, hogy beszívja a hideg, finom
levegőt. A szél kísértetiesen motozott a bokrok között. Egy
kutya ugatott valahol Swallowfieldben. Pat azt hitte, ha majd
magára marad, fájdalomtól gyötörten veti magát az ágyára. De
még mindig volt holdfény a világon… baglyok az Ezüst
Erdőben.

Még mindig erősen kötötte az otthon iránti régi hűség…, és
jó volt, hogy végre saját szobája lehet.

Egy ünnepség után a ház mindig szánandónak és
magányosnak tűnik. Patnek boldogságot és vigaszt nyújtott,
hogy a pincétől a padlásig helyreállítja. Becsomagolták és
átküldték az ajándékokat Bay Shore-ba. És valóban jó móka
volt elolvasni az esküvői riportot az újságokban.

A menyasszony a házasságkötés előtt Winifred Alma volt, Mr. és
Mrs. Alec Gardiner leánya. Ez fájt Patnek. Hát nem még most is
a lányuk? A nyoszolyólányok rózsaszín zsorzsett krepdesin ruhát
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viseltek, rózsaszín moherkalappal, és szagosbükköny csokorral. A kis
Emily Madison rózsaszín fátyolszövet ruhácskájában elbájoló
koszorúslány volt. Hogy a kis Emmy neve és ruhája is bekerült
az újságba! Miss Patricia Gardiner, a menyasszony húga,
elbűvölően festett körömvirágsárga fátyolszövetben. És hohó! Miss
Judy Plum kék selyemruhában volt, amit rátűzött rózsa mellcsokor
díszített. A zsivány Jen Russell szúrhatta be ezt a mondatot.
Judy mérhetetlenül örült. A neve ott szerepelt a
kiválóságokkal egy sorban, egy kalap alá került a vőlegény
nagynénjével, a rátarti Mrs. Ronald Russell-lel, aki
mályvaszínű orchideákkal díszített fekete szaténban
pompázott! Bár Judyt kétségek gyötörték a „mellcsokrot”
illetően. Kicsit… hogy is mondják… „furán” hangzott.

Aztán Pat ellátogatott Bay Shore-ba, hogy segítsen Winnie-
nek berendezkedni a nagy, fehér házban, amely a zafírkék
tenger partján állt, és ahol színpompás, fenyőillatú kert,
szélzúgás és méhdöngicsélés muzsikája szólt, és ahol a kert
teraszosan ereszkedett le a kikötő partjáig, s ahol „az örvénylő
óceán-üvegen talán e hang tár tűnt tündéri tájt!”33. Pat
őszintén boldog lett volna, ha feledni tudja, hogy Hilary
elmegy.

33 J. Keats: Óda egy csalogányhoz Ford.: Tóth Árpád
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XXXIX. Ezüst Erdő úrnője
1.

Pat még ötvenévesnél is idősebbnek érezte magát. Az élet
ismét sivár és rideg lett. Hilary Torontóba készült, hogy öt
éven át építészetet tanuljon.

Az anyja gondoskodott róla, ahogy kurtán közölte Pattel.
Az óta a keserűséggel teli nap óta, hogy Doreen Garrison
végleg hátat fordított Csiling babának, Hilary többé nem
említette az anyját. Pat tudta, hogy nem kapott hírt az anyja
felől, kivéve egy rövid levelet, amelyben az egyetemi
tanulmányai fedezésére szolgáló csekk volt.

Pat örült, hogy Hilary sorsa jól alakul. Végre rálépett arra
az útra, amely az álmai valóra váltásához és kitűzött célja
eléréséhez vezetett. De ami őt illette, a kilátások felettébb
sivárak voltak. Nem volt kivel barangolni… kinek
elmondani…, hisz Hilarynak mindig olyan könnyen
megnyitotta a szívét. Nem volt kivel tréfálkozni.

– Mindig ugyanazon nevettünk, Judy.
– Hohó, hát ezér' vagytok olyan jó barátok, Patsy. Ez az

igazi próba. Én magam is bánom, hogy Csiling elutazik.
Elegáns, ifjú ember lett belőle, magas és szálegyenes tartású.
És aszondod, építész lesz belőle. Hohó, remélem, nem olyan,
mint az, akirő' a régi Írországban hallottam. Magától a
pokolbéli gonosztól vette meg egy szép ház tervit. És az ár,
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amit fizetett, a kedvese lelke vót. Nekem elhiheted, hogy
előkelő ház vót, de kevesen akartak benne lakni.

– Nem hiszem, hogy Hilary lelkekkel fizet az ördögtől
vásárolt tervekért – jegyezte meg bús mosollyal Pat. – Ő maga
is sokat tud tervezni. De azt hiszem, Judy, én ezt már nem
bírom. Bets halott, Winnie elment…, és most Hilary is.

– Észrevettem, hogy a dogok mindig hármasával történnek,
Patsy. Oszt mostantól hosszú időn át csak jó fog történni
veled.

– De az élet olyan… üres, Judy.
– Egy szép napon Csiling majd hazajön.
Pat megrázta a fejét. Hilary visszatéréséről beszélni céltalan

és értelmetlen volt. Pat tudta, hogy nem jön vissza, hacsak
nem egy-két hónapra, vakációzni. Boldog bajtársiasságuknak
vége szakad… vége a Boldogságban töltött óráknak… a
barangolásaiknak a parton és a szárazföldön. Vége a
gyerekkornak. Az ifjúság „első nagyszerű elragadtatásának”34.

– Mi lesz McGintyvel? Hohó, szegény kis megtört szívű
kutya lesz belőle.

– Hilary nekem adja. Tudom, hogy megszakad majd a
szíve. De ha a szeretet segíthet rajta…

Patnek elcsuklott a hangja. Maga elé képzelte McGinty
tekintetét, amikor a másnap nem hozza el neki Hilaryt.

– Hohó, de örülök, hogy ezt hallom! Nincs kedvemre a
kutyátlan ház. A macskák érdekes teremtmények, ahogy Cuki
mondja, de egy kutyában van valami. Úgy ám, öröm lesz
megint félretenni a csontokat.

Pat tudta, hogy Hilary Boldogságban várja. Megbeszélték,
hogy ott lesz a búcsútalálkozójuk, mielőtt Hilary elindul, hogy

34 Robert Browning: Home thoughts from Abroad c. versének részlete A ford.
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elérje az esti vonatot. Lassan útnak eredt. A levegő csupa szín
volt, az édes enyheségben egy csipetnyi fagy érződött, az esti
napsütés kivételesen lágy színekbe öltöztette a szürke, ódon
csűröket, és ahogy a Jordán felé tartott, észrevett két, sötét,
távoli, hegyes csúcsú fenyőt a rét sarkában, az aranyszínű
juharfák között. Hilary szerette azokat a fenyőket. Azt mondta,
a naplemente misztikus katedrálisának ikertornyai.
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2.

Hilary Boldogságban várt Patre. A forrás melletti mohos
kőre telepedett, amely felett nyomot sem hagyva szálltak el az
évek. Egy vidám kiskutya ült mellette, akinek vígsága alatt
csendes vágyódás érződött. McGinty érezte, hogy valami
készülődik ellene… egy alaktalan, hideg valami kúszik felé.
De mit számított, amíg drága gazdijával lehetett?

Hilary lélegzete elakadt, a tekintete felcsillant, belülről,
ahogy mindig szokott. A réten át Pat tartott felé, egy karcsú
lány narancs és arany szvetterben, az őszi napsütés vöröses
fényt kölcsönzött sötétbarna hajának, és megcsillant
borostyánszínű szemén, az arca árnyalatai melegek, érettek,
csókolnivalók voltak, a teste, mint egy ifjú facsemetéé, amely –
bármeddig hajlítsák is – nem törik el.

Kedves, élénk, igaz, hű
Aranyló s harmatos szeder-szemű?35

Miért nem mondhatta ezt Stevenson helyett? Igazabb volt
Patre, mint bárki másra. Miért nem mondhatta el neki az
összes lángoló és ékesszóló mondatot, amelyekre éjszakánként
gondolt, de amelyeket másnap sosem bírt kiejteni a száján?

Pat leült mellé a kőre. Keveset beszélgettek, azt is
akadozva.

– Soha többé nem jövök el Boldogságba – jelentette ki Pat.

35 Robert Louis Stevenson: My wife című versének részlete.
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– Miért nem? Szívesen gondolok rád, ahogy néha itt ülsz…
McGintyvel.

– Szegény kis jószág! – simogatta meg Pat McGinty fejét,
amikor a kutya készségesen karcsú, barna ujjai alá
törleszkedett. A drága ujjai, gondolta Hilary. – Nem! Nem
bírnék nélküled idejönni, Hilary. Olyan gyakran jártunk ide…
oly sok éven át voltunk jó pajtások.

– Nem lehetnénk… egyszer majd… többek, mint barátok,
Pat? – nyögte ki elkeseredetten Hilary.

Pat rögtön kissé magába zárkózott, bár az arca hirtelen
rózsásra pirult. Hilary olyan drága barát… jó pajtás…
testvér…, de sosem lesz a szerelme. Pat erről egészen biztosan
meg volt győződve.

– Mindig csodálatos barátok voltunk, Hilary. Ne rontsd el
most! Hisz azóta, hogy isten tudja mitől mentettél meg a parti
úton, pajtások vagyunk. Tíz éve történt.

– Nagyon jó évek voltak – ismerte el Hilary, aki látszólag
filozofikusabban fogadta a rideg visszautasítást, mint ahogy
Pat tartott tőle. – Kíváncsi vagyok, mit hoznak az előttünk álló
évek.

– Számodra csodásak lesznek, Hilary. Sikeres leszel… a
csúcsra jutsz. És akkor az összes itthoni, régi barátod, kivált
Ezüst Erdőből a kis vénkisasszony Pat azzal henceg majd,
hogy egykor ismert.

– Igen, sikeres leszek – szorította össze a fogát Hilary. – A
barátságodnak köszönhetően… bármire képes vagyok. El
akarom mondani… ha tudom…, mit jelentett nekem a…
barátságod és az élet, aminek részese lehettem itt. Ezüst
Erdőben. Megóvott attól, hogy gyűlölködő, cinikus emberré
váljak. Mindnyájan olyan megingathatatlanul biztosak
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voltatok abban, hogy az élet jó, hogy sosem voltam képes arra,
hogy kételkedjem benne…, és nem is leszek képes rá soha.
Ugye, gyakran írsz majd, Pat? Eleinte… magányos… leszek.
Egy lelket sem ismerek Torontóban.

– Hát persze, hogy írok. És ne feledd, Hilary… – Pat
ingerkedően nevetett –, hogy egy nap házat kell építened
nekem! Abban lakom majd, ha Sid megnősül, és kitesz Ezüst
Erdőből! Te pedig meglátogatsz ott… kedves, ezüstös hajú,
idős hölgy leszek…, én meg teával kínállak Selby nagymama
teáskancsójából…, és az életünkről beszélgetünk…, és… és
úgy teszünk, mintha csak álom lett volna…, és csak Pat meg
Csiling lennénk ismét odahaza.

– Akárhol leszel, Pat, az nekem mindig az otthonom lesz.
Már megint kezdi, gondolta Pat. Ha nem álltak volna egy

hosszú búcsú kellős küszöbén, Pat bizonyára dühös lett volna
rá. De ma este nem lehetett. Hamarosan úgyis elfelejti ezt az
ostobaságot. Több száz gyönyörű és okos lány veszi majd
körül Torontóban. De ők mindig barátok maradnak, a lehető
legjobb barátok, el sem tudta volna képzelni, hogy ne legyenek
azok.

A Jordán kanyarulatait követve mentek vissza, és a régi
időkről beszélgettek. Nagyszerű volt együtt visszaemlékezni.
Az útjukat őszirózsák szegélyezték. Hilary a ritka sötétkékből
szeretett volna egy csokrot szedni neki, de Pat nem engedte.

– Nem. Ne szedd le őket, mert csak elhervadnának, és ez
lenne az utolsó emlékem róluk. Hagyjuk őket itt, és mindig
úgy emlékezhetünk rájuk, ahogy együtt láttuk őket:
gyönyörűnek és virulónak.

Ez volt az igazi pati vonás: Hilary emlékezett arra, hogy a
lány sosem szeretett igazán virágot szedni. A fiú sosem
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felejtette el, ahogy ott állt, és a virágok fölé hajolt, és számára ő
is olyan gyönyörű és titokzatos volt, mint az őszi naplemente.
Drága… és kívánatos!

A csermely mellettük csobogott és dúdolt magában. A
magas fenyők, amelyek fiatal csemeték voltak, amikor először
jártak itt felfedezőúton, oltalmazó karjukat a víz fölé tárták, a
parton zöld volt a moha. A hullámzás és mormolás
gyermekkorukat idézte fel, a régen nem hallott hangok mind
ott zsongtak, és elvegyültek a múlttól elválaszthatatlan édes
bánattal. A húszéves Hilary és a tizennyolc éves Pat koros
utazóknak érezték magukat, akik csendes vágyódással idézik
fel az ifjúságukat.

Megálltak a Jordánon átívelő kőhídon. Pat kinyújtotta a két
kezét. Szeretett volna Hilary vállán sírni, és tudta, hogy nem
teheti. Ha Hilary vállára borulna…, Hilary a karjába szorítaná.
Jó lenne, mégis…

El akarta mondani neki, hogy mélységesen szereti. Olyan
nagyon…, jobban most már, mint Joe-t…, majdnem jobban,
mint Sidney-t. Meg akarta csókolni…, de Hilary nem vágyott
baráti csókra. Mégsem válhatnak el így!

– Nem búcsúzom úgy el tizenkétszer, mielőtt tényleg
elmegyek, mint az öreg Sarah Gordon néni – jegyezte meg
nevetést tettetve Hilary. – Isten veled, Pat.

De mintha elfelejtette volna elengedni Pat kezét. Pat
egyszerűen nem bírta tovább elviselni.

– Isten veled, Csiling. – A régi becenév ösztönösen tolult az
ajkára. Kihúzta a kezét Hilary kezének meleg, kellemes
szorításából, és felszaladt az ösvényen, amelynek végén a
holdtányér függött.
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Hilary csak állt, és nézte, míg el nem tűnt. McGinty
reszketve simult a lábához. A kiskutya tudta, hogy nagyon
nagy a baj.

Hilary a házra gondolt, amelyet majd Patnek épít. Látta
maga előtt…, szinte már az ablakokból áradó fényt is látta,
amely egy alkonyatba vesző vidéken világított „túl a
dombokon s messze távolban”. Sokkal gyönyörűbb volt, mint
Ezüst Erdő. Egy pillanatig majdnem gyűlölte Ezüst Erdőt. A
ház volt az egyetlen vetélytárs, akitől tartott. De aztán
összeszorította a fogát.

– Egyszer az enyém leszel, Pat.
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3.

Pat felbotorkált az ösvényen, vakon átbukdácsolt a réten, és
a kertkapuhoz ért. És akkor feltörtek az elfojtott könnyek.
Egyszerűen képtelen volt elviselni. Mindennek vége! Ki bírná
ezt ki?

Az égre felkúszó hold sugarai finom ezüstujjaikkal
megérintették a Ködhegyet. A tenger irányában az éjszaka
kéklő gyöngyházfényű volt. Az öbölben a kikötői
homokpadon megtörő hullámok halk, folyamatos dübörgése
töltötte meg a levegőt. A gyümölcsös álmodozó békéje szinte
hívogatta. A régi csűrök, amelyeket elevenné varázsolt a
bennük egykor vidáman bolondozó cicák szelleme,
barátságosan bújtak össze. Ezüst Erdőből meleg fény
sugárzott. Pat letörölte a könnyeit, és elmerengett rajta.

Olyan állhatatos, öreg ház volt, mindig hű azokhoz, akik
szerették. Amint átlépte valaki a küszöbét, úgy érezte, a ház a
barátja. Megtöltötték a drága tegnapok és a gyönyörű, elmúlt
évek. Nemzedékeken át magába olvasztott szépséget és bájt; a
kettő nem teljesen azonos. Oly sok minden történt benne, és a
ház nem felejtett el semmit sem. Szerelmeket és bánatokat…
tragédiákat… komédiákat. Babák születtek a fedele alatt…
menyasszonyok álmodoztak… a régi tükrök előtt mindenféle
divat jött és ment. Mintha maguk a falak is nevetést őriztek
volna.

A ház emlékezett az egész életére. Mindig ugyanolyan
maradt… sosem változott… lényegében szinte alig, csak
mintegy a felületén. Mennyire szerette! Szerette a reggeli
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rózsás fényt és az esti borostyánsárgát, és legjobban az éjszaka
sötétjét, amikor a ház haloványan sejlett fel a félhomályban, és
csak az övé volt. Ez a szépség az övé, csak az övé, gondolta.
Az élet sosem lehet üres Ezüst Erdőben. Valaki egyszer
sajnálkozott rajta, hogy annyira „kiesik a világból”. De Pat
csak nevetett. Hogy kiesik a világból? Nem! Itt van a
világban… az ő világában. „Nemzetségem körében élek."36 Bölcs
sunemi asszony! Titokzatos elégedettség töltötte el. Ez volt az
otthona.

36 2 Királyok 4:13
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