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Az első év

1.

Az Ezüst Erdő farmon több száz fa nőtt, kicsi és nagy, és
mindegyik Pat személyes jó barátja volt. Kivágásuk – még az
erdő legeldugottabb sarkában álló göcsörtös, vén lucé is –
szörnyű kínszenvedést okozott neki. Képtelenség volt
meggyőzni arról, hogy a fakivágás nem gyilkosság… jogos
gyilkosság, hiszen tűzi- és épületfának is kellett, de azért
mégiscsak gyilkosság.

És a ház mögötti fehérnyírfa-ligetben egyetlen fát sem volt
szabad kivágni. Az aztán valóban szentségtörés lett volna!
Időnként az augusztusi viharokban kidőlt egy-egy, és Pat addig
gyászolta, amíg a fát a múló idő be nem lepte gyönyörű zöld
mohával, és mellette sűrűn nem kezdtek nőni a páfrányok.

Ezüst Erdőben mindenki szerette a nyírfaligetet, bár
egyiküknek sem állt olyan közel a szívéhez, mint Patnek. Ő úgy
érezte, a liget él. Nemcsak ismerte a nyírfákat, de azok is
ismerték őt, ahogy az árnyékokkal átszőtt, páfrányoktól édes,
eldugott helyek is. Az ágak között játszó szél mindig örömmel
üdvözölte. Emlékezete első eszmélésétől itt játszott, itt
bolyongott, itt ábrándozott. Nem tudott olyan időszakot
felidézni, amikor ne ejtette volna rabul a képzeletét, ne uralta
volna az életét. Gyerekkorában Judy Plum meséinek koboldjai
és zöld tündérei népesítették be, és most, hogy azok a drága és
nagyszerű hiedelmek halvány, hívogató látomásként
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eltávolodtak tőle, régi varázsuk még bejárta az Ezüst Erdőt. Pat
számára sosem válhatott fehér törzsű fák és páfrányos
mélyedések hétköznapi ligetévé, aminek mások látták. Igaz
viszont, hogy Pat is – ahogy a családja mindig vallotta – kicsit
más volt, mint a többi ember. Más volt nagy szemű
kisgyerekként, a tízes évei elején vézna, barna bőrű kis
kópéként… és megint csak más most, amikor húszévesen, Judy
Plum szerint, udvarlók kellett volna, hogy körülvegyék.

Pat múltjában persze akadt egy-két fiú, de Judy csupán
szárnypróbálgatásoknak tekintette őket. Pat azonban Judy
ravasz célzásai ellenére sem ácsingózott az udvarlók után. Amit
akart, vagy legalábbis úgy tűnt, hogy akarja: Ezüst Erdőt
„irányítani", betegeskedő anyjáról gondoskodni, és árgus
szemmel felügyelni arra, hogy minél kevesebb változás
történjen a farmon. Ha egy tündér teljesítette volna a
kívánságát, azt kérte volna, hogy egy varázspálca suhintásával
legalább száz évig ne változzon semmi.

Szenvedélyesen szerette az otthonát. Hűsége rendíthetetlen
volt, hű volt annak erényeihez és hibáihoz, bár azt sosem
ismerte volna el, hogy hibái lehetnének. A legapróbb dolgokban
is végtelen örömét lelte. Ha elment valahova látogatóba, addig
gyötörte a honvágy, amíg haza nem tért.

– Ezüst Erdő nem egyszerűen csak a háza… hanem a vallása
– ugratta egyszer Brian bácsi.

A szobák mind különleges jelentőséggel bírtak,
létfontosságú üzenetet hordoztak. A ház külseje arra vallott,
hogy hosszú éveken át szerető gondoskodással vették körül.
Ebben a házban mintha soha senki nem sietett volna, senki sem
ment el úgy innen, hogy ne érezte volna valamiért jobban
magát, s mindig nevetés hallatszott benne. Ezüst Erdőben olyan
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sok volt a nevetés, hogy a falak szinte magukba szívták. Ebben
a házban a látogató rögtön kedves vendégnek érezte magát,
amint átlépte a küszöböt. A ház befogadta, megpihenhetett
benne. A székek olyan kényelmesek voltak, mintha hangosan
követelnék, hogy foglaljanak helyet rajtuk. És nyüzsögtek itt a
gyönyörű macskák: kövér, pihe-puha bundájú jószágok, akik az
ablakpárkányokon sütkéreztek, vagy egymáshoz bújó, selymes
kiscicák, akik a gyümölcsös mögötti régi családi temető
napmeleg homokkő lapjain szunyókáltak. A sziget minden
zegéből-zugából emberek jöttek ide, hogy Ezüst Erdőből
vigyenek maguknak macskát. Pat gyűlölte, hogy oda kell adnia
őket, de kénytelen volt tenni valamit, mivel a macskaszaporulat
sosem csökkent.

– Тоm Baker ma itt járt egy cicusér' – mesélte Judy. –
„Milyen fajta?", kérdezte ünnepélyesen. Azoknak a Bakereknek
sosem vót sok eszük. „Hohó", feleltem, „ez semmilyen fajta. A
mi macskáink közönséges vagy mezei macskák, de szép otthont
biztosítunk nekik, és beszélgetünk velük. Időnkint minden
magára valamit is adó macska szereti, ha szólnak hozzá",
montam. „No, meg azt is szeretik, ha az ember néha megdicséri
őket. Így oszt macskamód meg minden más tekintetben is mind
kiteszik nekünk a lelküket. Én mán azt is elfelejtettem, hogy néz
ki egy patkány", tettem hozzá. Nehezen tuttam megválni attól a
macskától. Egy percig sem kétlem, hogy jól bánnak majd vele,
de sosem fogják egész nap elszórakoztatni.

– Nekünk különben a macskáink a gazdáink – jegyezte meg
lustán Cuki. – Edith néni szerint képtelenül elkényeztetjük őket.
Szerinte sok szegény kereszténynek nincs olyan élete, mint a
macskáinknak, és borzasztónak találja, hogy hagyjuk, hogy az
ágyunk végében aludjanak.
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– Hohó, odanézzetek, hogy felbosszantottátok Kandúr
uraságot! Milyen dühösen vonul el! – jegyezte meg
szemrehányóan Judy. – A macskák mindig tuggyák, mit
beszélünk róluk. És Kandúr uraság igencsak érzékeny.

Cuki lustán figyelte Kandúr uraságot, aki olyan öreg volt,
hogy Sid szerint elfelejtett meghalni: a macska felháborodottan
vonult el az ösvény páfrányai között. Cuki, Pat és Judy az Ezüst
Erdőben töltötték a késő nyári délutánt. Rászoktak, hogy itt
végezzék el az apróbb munkákat, ahol a lombos csendből
olykor madárdal gyöngyözött, vagy mókus cserregett, és az
erdei szél mormolva szőtt varázslatot. Pat idejárt levelet írni,
Cuki itt tanult. Anya is gyakran kihozta a kötését, varrását.
Gyönyörű hely volt, jó volt itt dolgozni, bár Cuki ritkán
dolgozott, amíg itt volt. A munkát többnyire Patre és Judyra
hagyta. Judy most egy mohos fatörzsön ült, és eltevéshez
cseresznyét magozott, Pat pedig új, almazöld függönyt varrt az
ebédlő ablakaira. Cuki, aki úgy látta, hogy a fa nem bír el
egynél több hölgyet, hanyatt feküdt a fűben, kezét a feje alá
tette, és felnézett a lombok feletti opálos fényű égre.

– Merészke nem hagyott itt minket – jegyezte meg. – Ő
bezzeg nem annyira érzékeny.

– Hohó, annak a macskának nem lehet az érzéseibe gázolni,
mer' nincsenek is neki! – vetett szemrehányó tekintetet Judy a
Pat mellett üldögélő nagy, szürke macskára, aki középen fekete
vonallal elválasztott, halványzöld szemmel hunyorgott az
aranybarna hátú, jól táplált kutyára, aki boldogan rágott egy
elég kellemetlen szagú csontot a fatörzs mögött. Időnként
abbahagyta a rágást, és imádattal, vágyódva pillantott fel Patre.
Pat ilyenkor megsimogatta a fejét, és meghúzkodta hegyes
fülét, amitől Merészke még kimértebben nézett. Merészke
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betolakodónak tartotta „McGinty kutyát", ahogy Judy nevezte.
Hilary Gordon majdnem két éve hagyta Patnél a kutyáját,
amikor főiskolára ment Torontóba. McGinty szíve eleinte
majdnem megszakadt, de tudta, hogy Pat szereti, így lassan
jobb kedvre derült, és Merészkével kapcsolatban arra az
álláspontra helyezkedett, hogy amilyen az adjonisten, olyan a
fogadjisten. Kettejük között állóháború alakult ki, mert
Merészke sosem felejtette el, Pat mit tett vele, amikor
megkarmolta McGinty orrát. McGinty mindig szívesen
barátkozott volna vele, de Merészke erről hallani sem akart.

– Hohó, annyi a kimagozni való cseresznye vacsora előttre,
hogy azt kívánom, bárcsak olyan kísértetünk lenne, mint a
McDermott-kastélyban volt a régi, szép időkben – szólalt meg
Judy, és teátrálisan felsóhajtott. – Az vót csak a kísértet…
igencsak értette a dógát, és szorgalmas is vót. Elvégzett az
mindent a ház körül, az ember nem is hitte vóna, mit meg nem
tesz: megkavarta a kását, megpucóta a krumplit, fényesre
súróta a rézedényeket, semmi munkát nem tekintett alávalónak,
hogy elvégezze. Szomorú vót a nap, amikó’ az öreg uraság pízt
hagyott a konyhai tálalón, mondván, a munkás megérdemli a
bérit. Nem gyütt a kísértet többé; az uraság belegázolt az
érzéseibe. Hohó, így oszt McDermottnak még egy szobalányt
kellett felvennie. Az ember sosem tudhattya, hányadán áll
ezekkel a teremtményekkel. Hát a kísérteteknek ez a hátrányuk.
Némellik attó’ húzná fel az orrát, ha nem köszönnék meg neki a
munkáját. De egy ilyen kísértet bizony jól gyünne olykor Ezüst
Erdőben, nem, Cuki drágám?

Judy szerencsére nem látta, ahogy Pat és Cuki a háta mögött
összemosolyognak. Már osztoztak a kisgyermekkori
hiszékenységük helyén támadt derűs élvezetben, amit Judy
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történetei okoztak. Volt idő, amikor mindketten feltétel nélkül
hittek volna a szorgos McDermott-kísértetben.

– Ha ezzel a képtelen mesével finoman azt akarod az
értésemre adni, Judy, hogy lássak munkához, és segítsek neked
a cseresznyét magozni, akkor elengedem a fülem mellett a
célzást – mosolyodott el Cuki. – Utálok varrni és befőzni. Pat
házias típus, én viszont nem. Amikor itt vagyok, szeretek a
fűben gubbasztani, és hallgatni a beszélgetéseteket. Ráadásul a
kék ruhám van rajtam, és a cseresznye leve foltot hagy.
Egyébként is fáj a hasam… de komolyan… néha-néha…

– Ha kis zöld almákkal tömöd magad, akkó’ muszáj is
elviselned a hasfájást – oktatta Judy, könyörtelenül rávilágítva
az ok-okozati összefüggésre. – Bár amikó’ még kislyány vótam,
nem vallott jó modorra a belsődet emlegetni, Cuki!

– Állandóan Cukinak hívsz – duzzogott Cuki. – Kértelek,
hogy hagyjátok abba, de egyikőtök sem hallgat rám. Ha nem
itthon vagyok, Rae a nevem… tetszik ez a név, de itt, Ezüst
Erdőben mindenki csak „Cukiz”. Ez olyan… kisbabás… pedig
már tizenhárom vagyok!

– Igazad van, Cuki kedves – hagyta helyben Judy. – De én
mán öreg vagyok ahhó’, hogy új neveket tanújjak. Nekem te
mán csak Cuki maracc. Főleg az után a hajcihő után, amivel a
neved kiválasztása járt! Ugye, nem bánod, ha nyíltan beszélek,
Pat? Hogy felzaklatott, amikó’ a petrezselyemágyásban
kerestem Cuki születésének az éjszakáján az új kisbabát! Hohó,
az vót aztán a rémes éccaka Ezüst Erdőben! Nem hittük vóna,
hogy anyád túléli, Patsy drágám. Ha belegondolok, hogy már
tizenhárom éve vót!

– Emlékszem, milyen hatalmas, vörös holdtányér kúszott fel
a Ködhegy fölé! – idézte fel ábrándosan Pat. – Jaj, Judy, tudtad,
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hogy a múlt héten a villám belecsapott a Ködhegyen magasodó
középső jegenyenyárfába? El is pusztította. Ki kellett vágni.
Nem is tudom, hogy élem túl. Úgy szerettem mindig azt a
három fát. Azóta ott állnak, amióta az eszemet tudom. Ne
csináld ezt, McGinty! Tudom, hogy kísértésbe visz, ha így lelóg
a farka… Úgy ni, Merészke, kanyarítsd szépen magad alá! És
ha már itt tartunk, Merészke… kérlek, soha, de soha többé ne
hozd kora reggel az egereket az ágyam mellé. Anélkül is
elhiszem, hogy te fogtad őket!

– Hogy nyávog, amikó’ felcipeli őket! – szörnyülködött
Judy. – Megszakad a szíve, ha nem mutathatja meg őket
valakinek!

– Mintha egy perce azt mondtad volna, hogy nincsenek
érzései – kuncogott Cuki.

Judy szándékosan semmibe vette a megjegyzést, és Pathez
fordult:

– Együnk holnap cseresznyés pudingot, Patsy?
– Szerintem igen. Ó, istenem, emlékeztek, mennyire szerette

Joe a cseresznyés pudingot?
– Hohó, bizony nincs sok, amit Joe-val kapcsolatban

elfelejtek, Patsy drágám. Sanghajból küldte az utolsó levelit?
Kizártnak tartom, hogy azok a sárga kínaiak tuggyák, hogy kell
cseresznyés pudingot készíteni! Vagy akár szilvásat. Ha Joe
hazajön, karácsonyra sütünk egyet.

– Nem tudom, számíthatunk-e erre – sóhajtott fel Pat. – Még
sosem jött haza karácsonyra, amióta elment. Mindig csak
tervezte, de valami mindig közbejött.

– Trix Binnie szerint Joe kitetováltatta az orrát, és ezért nem
mer hazajönni – közölte Cuki. – Azt állítja, hogy Dave Binnie
kapitány tavaly látta Joe-t Buenos Airesben, és nem ismerte



16

meg, olyan borzalmasan nézett ki. Mit gondoltok, van benne
igazság?

– Nem, ha egy Binnie mongya – jelentette ki Judy
megvetően. – Egyet se izgasd magad, Cuki!

– Ó, dehogy izgatom! Inkább reménykedtem benne. Olyan
érdekes lenne! Ha valóban ki van tetoválva, és hazajön,
rábeszélem, hogy engem is tetováljon ki.

Erre nem lehetett mit mondani. Judy ismét Pathez fordult:
– Nem azt mondta, hogy karácsonyra már megteszik

kapitánynak? Hohó, hogy felkapaszkodott a szamárlétrán az a
fiú! Egy évvel hamarabb lesz kapitány, mint Horace bácsikád.
Jól emlékszem, amikó’ azon a nyáron Horace hazagyütt, és egy
majmot hozott magával.

– Egy majmot?
– Ahogy mondom! Az a vadállat birtokba vette a házat.

Aprócska nagyanyátoknak majdnem elment tőle az esze. És
szegény, öreg Jim Appleby… soha senki nem látta józanul…
legjobb esetben is csak kevésbé vót részeg, mint egyébként…
szóval szegény legyütt Ezüst Erdőbe disznót venni, és Horace
bácsikátok majma víg kedélyűen ugrabugrált végig a disznóól
kerítésén. Nagyapád azt mesélte, hogy az öreg Jim elsápadt,
fehér lett az arca, mint a hó, kivéve az orrát, és aszonta:
„Megkaptam! A mama mindig mondogatta, hogy egy nap elér,
és igaza is lett. Többé nem iszom egy kortyot sem!” Két hónapig
meg is tartotta az ígéretit, de olyan ingerűt és veszekedős vót,
hogy a családja őszintén örűt, amikó’ megfeledkezett a
majomról. Mrs. Jim aszonta, nem bánná, ha Horace Gardiner
féken tartaná az állatseregletét. Ha Jim elgyün, igazi nagy
találkozásban lesz részünk, Patsy.

– Bizony. Winnie és Frank is átjönnek, és az egész család
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megint együtt lesz. Nemsokára neki kell fognunk a
megtervezésének. Úgy szeretek tervezgetni!

– Edith néni azt mondja, semmi értelme a tervezgetésnek,
mert valami mindig közbejön, ami felrúgja a terveinket –
jegyezte meg Cuki rosszkedvűen.

– Sose higgy az ilyesmiben, kincsem! Mellesleg mér' vóna
baj, ha felrúgnák? Ott vót a tervezgetéssel járó öröm! Ne hagyd,
hogy Edith nénikéd egy… egy… hogy is híjjá Siddy az ilyet?

– Pesszimistának.
– Hohó, ezt mintha rá tanáták vóna ki! Szóval ne hagyd,

hogy Edith néni ilyenné tegyen. Még ha Joe, az a drága, nem is
gyün haza, akkó’ is itt lesz Winnie meg Frank, Hazel nénikéd
kis bandája, és a pulykák, amiket vacsorára majd megsütünk, e
pillanatban is a templomcsűr mögötti kerítésen gubbasztanak,
és teljes erővel híznak. Pat pedig félreteszi a magazinokból az
összes recepicét meg étellapot. Hohó, úgy vélem, óriási
készülődés lesz, és a mi pompás Edithünk sóhajtozással meg
siránkozással rontja majd el. Az a nőszemély igencsak pikkel az
életre. Emlékszel, amikó’ holdfénynél táncótál, Patsy, és Edith
úrasszony fülön csípett?1

– Meztelenül táncolt? És nekem még azt sem engeded meg,
hogy itthon sortot viseljek! – kesergett Cuki.

– És összetörték a szívemet, amikor elküldtek Coventrybe –
folytatta Pat, mintha Cuki meg sem szólalt volna. – Sejtelmük
sem volt, milyen kegyetlenül viselkedtek. És amikor aznap éjjel
hazajöttél, Judy, és megéreztem a sülő sonkád illatát!

– Úgy ám, a régi, szép időkben sok finom falatot
elfogyasztottunk mi ketten, Patsy! És remélem, még
ugyanannyi vár ránk, mint ahányat magunk mögött tudhatunk.

1 Lásd Ezüst Erdő úrnője.
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Megkérhetem-e, Miss Cuki… akit mostantól Rachelnek kéne
szólítanom… hogy ha már nem magozza a cseresznyét, nem
érezné-e méltóságán alulinak, hogy fekete áfonyás muffint
süssön? Patsy szeretné befejezni az azsúrozást, Siddy meg
nagyon szereti a muffint.

– Sütök, persze – egyezett bele Cuki. – Szeretem az áfonyás
süteményeket. És a jövő héten Bay Shore-ba megyek áfonyát
szedni Winnie-vel. Azt ígérte, kint alhatok közvetlenül a part
mentén egy sátorban. Szeretnék néha Ezüst Erdőben is kint
aludni éjszaka. Felakaszthatnánk egy függőágyat a közé a két
nagy fa közé. Mennyei lenne! Judy, volt-e valaha Тоm bácsinak
fiatal korában szerelmi ügye?

– Hohó, te aztán tucc egyik témáról a másikra ugrani! –
tiltakozott Judy. – Semmi kéccség, a maga idejében ő is kivette a
részit az udvarlásbó’, akárcsak a többi fiú. Fogalmam sincs,
miért nem fordút egyik ügye sem komolyra. Mirő' jutott az
eszedbe?

– Az idén nyáron háromszor is megkért, hogy adjak fel neki
egy levelet a silverbridge-i postahivatalban. Azt mondta, a
North Glen-i postán túl kíváncsiak. Egy hölgynek címezte
mindet.

Pat és Judy sokatmondóan néztek össze. Judy jól palástolta
izgatottságát, és megjátszott nemtörődömséggel mondta:

– Láttad a hogy nevit, Cuki drágám?
– Ó, hát valami Mrs. Hogyishívják – ásított egy nagyot Cuki.

– A nevét már elfelejtettem. Тоm bácsi képe olyan vörös volt, és
annyira zavarban volt, amikor megkért rá, hogy eltűnődtem,
vajon nem sántikál-e valamiben.

– Tom bácsikád nemsokára betőti a hatvanat – elmélkedett
Judy. – A férfiak ilyen korban szoktak másodjára is
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megbolondúni a nők miatt. De sokat nem tehet, mer' Edith ott
van, hogy megakadályozza, nehogy elkalandozzon.
Emlékszem, Tom mennyire el szeretett vóna menni a nagy
aranyláz idején Klondike-ba… hat ökörrel sem lehetett vóna
visszatartani! De a mi kedves Edithünk csírájában fojtotta el a
dogot, és ha nem tévedek, Tom bácsi sosem bocsátotta ezt meg
neki. Hohó, mindnyájunknak vannak álmaink, amik nem
valósútak meg. Bárcsak most átugorhatnék az óhazába, és
megnézhetném, hogy a McDermott-kastély olyan fenséges-e,
mint vót. De ez soha, de soha nem valósul már meg.

– „Minden halandónak megvan a maga Carcassonne-ja"2 –

idézett Pat álmodozva egy versből, amelyre egykor Hilary
Gordon hívta fel a figyelmét.

De a mindig két lábbal a földön járó Cuki higgadtan csak
ennyit kérdezett:

– Ugyan miért ne valósulhatna meg, Judy? Pár hónap
szabadságot igazán kivehetnél valamelyik nyáron most, hogy
elég nagy vagyok segíteni Patnek. Másodosztályon nem volna
olyan drága a jegy. Meglátogathatnád odaát a rokonaidat, és
nagyszerűen érezhetnéd magad.

Judy szeme megrebbent, mintha megütötték volna.
– Hohó, Cuki drágám, ha így mondod, nagyon logikusan

hangzik! Csuda, hogy sosem fordút meg a fejembe'! De mán
nem vagyok olyan fiatal, mint vótam… öreg vagyok mán ahhó’,
hogy a világban csavarogjak.

– Nem vagy hozzá túl öreg, Judy. Menj csak el jövő nyáron!
Csak annyit kell tenned, hogy elhatározod.

– Hohó, szóval elhatározom, mondja ő! Sokat kék tenni, meg

2 Egy sor Gustave Nadaud Carcassonne című dalából, amelyben egy földműves arról
panaszkodik, hogy sosem juthat el Carcassonne városába – a szerk.
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gondúkozni is ehhez.
– Ne törd rajta a fejedet, csak utazz el! – biztatta Cuki, és a

hasára gördülve meghúzgálta McGinty fülét. – Ha túl sokat
morfondírozol rajta, sosem teszed meg.

– Hohó, tizenhárom évesen éppen olyan bölcs vótam, mint
most te. Azóta bolondútam meg – jegyezte meg gúnyosan Judy.
– Írországba nem ugrik úgy át az ember, mintha Silverbridge-
be menne. És az ottani barátaim is megöregedtek. Kétlem, hogy
rám ismernének ilyen őszen. A kastély ura is már egy másik
McDermott lehet, aki igazi angolsággal beszél. Az öreg lordnak
olyan erős tájszólása vót, hogy ember legyen a talpán, aki
megértette.

– Milyen izgalmas, hogy egyszer egy kastélyban éltél, Judy!
És egy lordot szolgáltál! Még annál a tudatnál is borzongatóbb,
hogy anya negyedfokú unokatestvére az angol nemesség
soraiba házasodott be. Kérdés, viszontlátjuk-e valaha is?
Ugorjunk át Európába kettesben, Pat, és keressük fel nemesi
barátnőnket!

– Attól tartok, nem is tud a létezésünkről – mosolyodott el
Pat. – Egy negyedfokú unokatestvér elég távoli rokon, és
kiskorában költözött át a nagynénjével Angliába. Anya azonban
találkozott vele egyszer.

– Hohó, de mennyire! – erősítette meg Judy. – Az
unokatestvére eccer látogatóban vót Bay Shore-ban, amikó’ még
csak tíz vót, és egy nap átjöttek ide jáccani a kicsikkel. Remekül
szórakoztak. Most egy baronet felesége… akit Sir Charles
Gresham-nek hínak… a nagynénje meg egy grófhoz ment
feleségű.

– Nagy hatalmú főúr? – kíváncsiskodott Cuki. – Egy nagy
hatalmú sokkal grófabbnak hangzik, mint egy kis hatalmú.
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– Hohó, hát Sir Gresham minden, aminek egy grófnak lenni
kék. Elfelejtettem mán, minek a grófja vót, de nagyon
arisztokratikus neve vót. Amikó’ a rokonotok férjhez ment,
benne vót az újságokban. Lady Gresham nem vót mán fiatal, de
megérte kivárnia a jó partit. Hohó, míg élek, nem felejtem el,
milyen képet vágtak a nénikék Bay Shore-ban, amikó’
megkapták a hírt! A szokottnál mán nem tutták vóna jobban
fennhordani az orrukat, így oszt igazán alázatosak lettek.
„Minket ez nem érint – mondta Frances nénikétek. – Most már
előkelő lady, és nem ismerné el a rokonságot az olyan egyszerű
emberekkel, mint mi.” Hohó, hogy Frances Selby egyszerűnek
titulálja magát!

– Trix Binnie azt mondja, nem hiszi el, hogy Lady Gresham
egyáltalán a rokonunk – mondta Cuki, és felkapott egy sárga
árvácskára emlékeztető pofácskájú kismacskát, aki a páfrányok
között futott oda hozzá, aztán a nyakához ölelte.

– Még hogy nem hiszi el! De a lady akkor is a negyedfokú
unokatestvéretek, és az ő nagybátyját, a püspököt vádóták meg
azzal, hogy amikó’ Bay Shore-ban töltötte az éccakát, ellopta az
ezüstöt

– Micsoda, Judy? – Pat ezt még sosem hallotta, bár Judy
azóta mesélte neki a családi legendákat, amióta csak az eszét
tudta.

– Ahogy mondom. Ismeritek azt az elegáns ezüst hajkefét és
fésűt a Bay Shore-i vendégszobában, nem is szólva arról a kis
tükörről meg a két parfümös üvegről. Milyen büszkék vótak
rájuk! Egyszerű népeknek sosem tették ki, de egy püspök
mégiscsak egy püspök, és amikó’ felment a szobába alunni, az
ezüst ott vót szépen kirakva az őtözőszekrényre. Hohó, de
másnap reggel mán nem vót ott, de nem ám! Hannah nénikétek
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akkó’ még fent járt, mer' ez jóval azelőtt történt, hogy ágyban
fekvő beteg lett, és teljesen elment az esze. Leűt, oszt írt egy
levelet a püspöknek. Megkérdezte tűle, hová tette. A püspök úr
meg ezt írta vissza: „Szegény vagyok, de becsületes. Az ezüst a
takarótároló ládában van. Egy olyan eccerű papnak, mint én,
túl nagy fényűzés vót, és attó’ féltem, hogy a gyógyszerem
esetleg rácsöpög.” Hohó, az ezüst ott is vót a takarók tetejin, és
szegény nénikétek többé sosem vót a régi! Hogy egy püspököt
vádojjon meg azzal, hogy ellopta az ezüstöt! A levélrő' jut
eszembe, Patsy drágám, vót-e valami hír abban a levélben, amit
ma reggel Csilingtő' kaptál, ha szépen megkérdezhetem?

– Bizony, nagyon is különleges hír! – válaszolta Pat. – Arra
az időre tartalékoltam, amikor majd idekint leszünk. Hilary
beküldött egy ablaktervet valami nagy versenyre… és
százhatvan versenyzővel szemben megnyerte a fődíjat!

– Hú, az a Csiling nagyon eszes fiú… és szerencsés lesz az a
lyány, aki megszerzi magának!

Pat elengedte a füle mellett ezt a megjegyzést. Hilary
Gordontól nem várt mást, csak barátságot, ugyanakkor
gondolatban sem ölelte keblére a „szerencsés lyányt", bárki
legyen is az.

– Hilary mindig is szerette az ablakokat. Valahányszor
megpillantott egyet, amelyik más volt, mint a megszokottak,
dicshimnuszokat zengett. Ott volt például az öreg Marу
McClenahan házában az a kis manzárdablak… emlékszel, Judy,
amikor elküldtél minket Maryhez, hogy varázsolja vissza
McGintyt?

– És visszavarázsóta, nem?
– Mert pontosan tudta, hol van – sóhajtott fel Pat. – Az élet

ezerszer szórakoztatóbb volt, Judy, amikor még hittem, hogy



23

Mary boszorkány.
– Én mondom neked – bólintott Judy, és szépen frizurázott

ősz fejével titokzatosan bólogatott –, minél kevesebben hiszel,
annál fagyosabb lesz az élet. Itt ez az erdő… kellemesebb vót,
amikó’ még tele vót tündérekkel, nem?

– Bizonyos fokig… igen. De a varázsuk még nem szállt el, ha
a tündérek már itt is hagytak minket.

– Hohó, hát azér', mer' vót idő, amikó’ hittél bennük! Ha
nem hiszel a tündérekben, nem is létezhetnek. Ezér' nem
láttyák őket soha a felnőttek – magyarázta bölcsen Judy. –
Sajnálom ám a gyerekeket, akik sosem hihetnek bennük.
Szegényebb lesz ettő' az egész életük.

– Emlékszem egy mesére, amit annak idején mondtál
nekem… egy kislányról szólt, aki egy ehhez hasonló erdőben
játszott, és egy csodálatos muzsika elcsalta Tündérországba. A
„homályban” aztán mindig kilopakodtam ide lábujjhegyen, és
füleltem, hátha hallom a zenét. De azt hiszem, tulajdonképpen
nem is akartam meghallani… féltem, hogy ha Tündérországba
megyek, sosem jövök vissza. És Ezüst Erdő után nem
elégedtem volna meg Tündérországgal.

Pat csermelybarna szemébe olyan pillantás költözött, amitől
mindenki úgy vélte, most valami igazán csodálatosra emlékszik
vissza. Nem Pat volt a Gardiner családban a legszebb, de bűbáj
lengte körül az arcát, amikor így nézett. Felállt, és
összehajtogatta a varrását, aztán McGintyvel a nyomában
lement a házhoz. Dalra fakadtak a vörösbegyek, az erdő fölött a
felhők halvány rózsásra színeződtek. Az ösvény mellett a
páfrányok és a hosszú fű aranyszínű lett a lenyugvó nap
fényében. Jobb kéz felől kicsit távolabb megnyúlt árnyékok
kúsztak fel a hegyi legelőre. És az alacsonyabban fekvő réteken
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túl kék köd, az augusztusi tenger lebegett.
Sid az udvaron egy makacs borjút próbált ivásra bírni. Cuki

kedvenc fehér kacsái a kút mellett feküdtek. Őket szánták a
hálaadás napi ebédre, de Judy ezt eddig meg se merte említeni
Cukinak. Apa a korai zabot kaszálta. Anya, aki már felébredt a
délutáni szundikálásból, lent volt a kertben a bársonyos török
szegfűk között. A konyha tetején szemtelenül szaladt egy
mókus. Édes, nyugalmas este ígérkezett, amit Pat a legjobban
szeretett, amikor Ezüst Erdőben minden és mindenki boldog
volt. Pat szerette, ha a dolgok és az emberek boldogok, és
megvolt benne az az adottság, aminél nincs irigylésre méltóbb,
hogy a kis dolgokban is nagy örömét lelte. Amint felkel a hold,
előjönnek a denevérek, és a házat – amely mindig is sokkal
inkább személy volt, mint ház – körülveszi a hatalmas, zöldellő
farm.

– Pat ugyanúgy bolondul Ezüst Erdőért, mint régen, nem,
Judy? – kérdezte Cuki. – Szerintem belehalna, ha itt kellene
hagynia. Ezért nem fog szerintem soha férjhez menni. Én is
szeretem Ezüst Erdőt, de nem akarom itt leélni az egész
életemet. Szeretnék elmenni… kalandokra vágyom… és
szeretném látni a világot.

– Hát persze, az se vóna jó, ha mindenki csak otthon akarna
maranni – értett egyet Judy. – De Patsynek mindig Ezüst Erdő
volt a szíve közepe… a legközepe. Még alig mút öt, amikó’ egy
szép napon azt kérdezte az édesanyádtól, hol van Isten. És
édesanyád nagyon gyöngéden így felelt: „Mindenütt, Patsy.”
„Tényleg?", kérdezte Patsy, és szánalom ült a szemiben. „Hát
nincs otthona? Jaj, anya, úgy sajnálom szegényt!” Hallottak
mán olyat, hogy valaki Istent szánja! Hát ilyen vót az én kis
Patem. Figyejj csak, Cuki drágám… – halkította le összeesküvők
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módjára a hangját Judy, bár Pat látó- és hallótávolságon kívül
volt –, az a Jem Robinson gyakran erre lófrál, nem? Igazán
jóvágású fickó, és már csak egy éve van hátra a főiskolából. Mit
gondúsz, teccik kicsit Patnek?

– Biztosan nem, Judy. Bár azt mondja, csak az a baja vele,
hogy az arcának pofaszakállra lenne szüksége, és egy
nemzedékkel később született. Hallottam, amikor ezt Sidnek
mondta. Mit gondolsz, ezt hogy értette, Judy?

– Azt csak a magasságos Kaporszakállú tuggya – nyögött fel
Judy. – Igaz, ami igaz, Cuki drágám, nem árt válogatósnak
lenni. Az ezüst erdőbeli lyányok sosem vótak olyanok, mint a
Binnie-k. „Olive-nak a hét minden napjára jut egy lovagja",
mondta nekem egyszer hencegőn Mrs. Binnie. „Akkó’ hát
inkább a mennyiség, mint a minőség érdekli", válaszótam erre
én. De mi van, ha valaki túlságosan válogatós, kérdem én?

– Még fiatal vagyok az udvarlókhoz – jegyezte meg Cuki –,
de várj csak, ha majd elég idős leszek hozzá! Biztos a hideg
futkos az ember hátán, ha valaki azt mondja neki, hogy szereti!

– Az öreg Tom Drinkwine valamikó’ régen ezt monta
nekem, de bizony én semmilyen futkosást nem éreztem –
tűnődött Judy.
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2.

– Minden hónap a barátom, de az almahónap a legjobb! –
énekelte Pat.

Ezüst Erdőben beköszöntött az október, Cuki és Judy
délutánonként almát szedett a gyümölcsös Új Részében, ami
már nem is volt olyan új, mert az egész vagy húsz évet
számlált, viszont a Régi Rész sokkal idősebb volt, és ott jobbára
édes alma termett, amit megetettek a disznókkal. Hosszú Alec
Gardinernek néha megfordult a fejében, hogy jó lenne az
egészet kivágni, és valami tényleg jót kezdeni a földdel, de
Patet képtelenség volt józan belátásra bírni. Sokkal jobban
imádta a Régi Részt az Újnál. Ezt a gyümölcsöst még Gardiner
dédapja ültette, árnyas és titokzatos hely volt, ahol legalább
annyi lucfenyő nőtt, mint ahány almafa, és volt egy sarka, ahol
nagy szeretetben tartott macskák és cicusok nemzedékei
aludták örök álmukat. És Pat még arra is felhívta az apja
figyelmét, hogy ha kiirtja a Régi Részt, a temető szabadon
maradna, mivel a Régi Rész három oldalról ölelte körbe. Ez az
érv jelentősen esett latba Hosszú Alecnél, mert a maga módján
büszke volt a régi családi sírkertre, ahol minden rendű és rangú
ükök és dédik pihentek, de ahova most már nem temetkeztek.
Az Ezüst Erdő Gardinerei ugyanis a Prince Edward-sziget
úttörői közé tartoztak, így azután megkímélte a Régi Részt,
amely tavasszal éppolyan szép volt, mint az Új, a göcsörtös fák
az édes tavaszi napokon, hűs tavaszi éjszakákon kis időre
megint megfiatalodtak, és menyasszonyi díszbe öltöztek.

Lágy, ábrándos délután volt, és Ezüst Erdő is lágy és
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ábrándos lett. Pat arra gondolt, hogy az ódon farmnak az év
minden napján és a nap minden órájában más-más hangulata
van. Egyszer víg, máskor melankolikus, hol barátságos, hol
szigorú, néha szürke, máskor aranyló. A Ködhegy kék ködsálat
kanyarított barna nyaka köré, és a hiányzó jegenyenyárfa
ellenére is még mindig titokzatos báj övezte. A háta mögött
mályvaszín árnyékokkal tarkított, hatalmas, fehér felhőkastély
tornyosult. Előző éjszaka finom, kísérteties eső szitált, és a
temetőbeli kis völgyben dér lepte a páfrányokat, ahogy az eső
fagyottan lecsapódott rájuk. Őszhöz képest milyen szépen
zöldelltek a legelők! A konyhakertet csupa halványarany rezgő
nyárfa vette körbe, és a pulykaól szinte eltűnt a bíborszínű
ecetfa ragyogásában.

A fehér nyírek, amelyeket egy feledésbe merült
menyasszony ültetett valamikor az Ezüst Erdőt
Swallowfielddel összekötő Suttogó Ösvény mellé, borostyán
sárgák lettek, a kút melletti óriási juharfa pedig lángnyelvként
izzott. Amikor Pat pár percenként szünetet tartott, és ránézett,
ezt suttogta:

„A juhar bíbora felráz, harsonaszó,
búcsúinduló…"3

– Mit suttogsz magadban, Patsy? Biztosan elárúnád, ha
valami tréfa vóna. Úgy látom, nagyon mulattat.

Pat úgy vonta fel a szemöldökét, mintha két karcsú szárnyat
terjesztene ki.

– Csak egy rövid verssort – válaszolta. – Téged nem nagyon
érdekel a költészet, Judy.

3 Bliss Carman: A Vagabond Song – N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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– Hohó, a verseknek is megvan a maguk helye, de az
almákat nem óvják meg, ha a közeljövőben kemény éjszakai
fagyok lesznek! Kicsit elmaradtunk mán így is az almaszürettel.
És még több munka vár ránk most, hogy apád megvette
legelőnek a volt Adams-farmot, és bekapcsolódik az
állattenyésztésbe.

– De felvesz egy állatgondozót, Judy.
– Hohó, oszt vele meg ki törődik, kérdem én? Gondolom,

ennie is kék majd, meg mosni, ruhát javítani is kell rá. Nem
mintha reklamánék a munka miatt. De egy kívülállónál nehéz
megjósóni, hogy alakúnak a dógok. Régóta nem fordút meg
hasonszőrű itt, Ezüst Erdőben, és nekem elhiheted, változást
hoz majd.

– Tudod, nem bánom annyira, ha a változással jön, nem
pedig megy valami – jegyezte meg Pat, és kis szünetet tartva egy
kukacos almával megdobott két cicát, akik a fatörzsekre
kergették fel egymást. – Úgy örülök, hogy apa megvette a régi
Adams-farmot! Most már hozzánk tartozik majd a kis kőhíd,
amit Hilaryvel a Jordan fölé építettünk, a Kísértetjárta Forrás…
és persze Boldogság is!

– Hohó, még hogy bódogságot vettünk – kuncogott Judy. –
Azt hittem, ez lehetetlen, Patsy!

– Nem emlékszel, Judy, hogy Hilary meg én a Kísértetjárta
Forrás melletti kis dombot hívtuk így? Olyan csodálatos
emlékeink fűződnek hozzá!

– Dehogynem emlékszem. Csak tréfátam, Patsy drágám. És
nevetésre ingerelt a gondolat, hogy bárki is bódogságot
vásáróhat. Hohó, van ám pár dolog, amit a Jóisten megtart
magának, és a bódogság is ezek közé tartozik. Bár ismertem az
óhazában egy embert, aki megpróbáta lekenyerezni a Halált.
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– Ilyesmit nem tehetett, Judy – sóhajtott egy nagyot Pat, és
megborzongva idézte fel magában azt a sötét napot, amikor
bájos és szeretett gyerekkori barátnője, Bets meghalt, és soha be
nem tölthető űrt hagyott az életében.

– Pedig így történt! Oszt amikó’ mán akarta vóna, és a
halálért könyörgött, a Halál nem gyütt el. „Nem, nem", mondta
a Halál. „Egyezséget kötöttünk.” De visszatérve a
munkásunkra, kérdem én, hun fog alunni? Ez aggaszt kicsit.
Apád nem akarja majd, hogy feladjam a kedvéér' a kényelmes
kis konyha melletti szobámat, és felkőtözzek az emeletre?

Judy hangja igyekezete ellenére is elárulta aggodalmát. Pat
nemet intett karcsú barna kezével, majd szóban is éppoly
ékesszólóan próbálta Judyt megnyugtatni:

– Szó sincs róla, Judy! Apa tudja, hogy a konyha melletti
szoba a te birodalmad. A magtár fölötti helyes kis padlásszobát
alakítja majd át neki. Betesz egy kályhát, egy ágyat meg pár
bútordarabot. Nagyon kényelmes lesz. Ha itthon lesz, ott
töltheti az estéit, nem gondolod? Engem viszont az nyugtalanít,
Judy, hogy esetleg át akar jönni a konyhába, és el akarja rontani
a vidám estéinket.

– Hohó, majd elrendezzük. – Judynak hirtelen visszatért a
jókedve. Ha Hosszú Alec úgy rendelkezik, egyetlen zokszó
nélkül átengedte volna a konyha melletti szobát, bár a gondolat
nagyon megfeküdte a lelkét. Negyven éve kellemesen elfészkel
ott. – Csak abban reménykedem, apád nem Sim Ledburyt veszi
fel! Úgy hallom, nagyon ácsingózik az állás után.

– Apa biztosan nem akarna egy Ledburyt – jegyezte meg
Cuki.

– Az ember nem lehet válogatós, Cuki drágám. Ippeg ez a
baj. Nehéz béreshez jutni, és apádnak olyan emberre van
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szüksége, aki ért a tehenekhez. Sim meg úgy gondúja, hogy ő
ért hozzájuk. De egy Ledbury, aki szabadon bemászkálhat a
konyhámba, és akinek ráadásul olyan a képe, mint egy sírkő, és
zsigeri utálatot érez a macskák iránt, olyan béka vóna, ami az
ember torkán akad. Kandúr uraságnak elég vót egy pillantást
vetnie rá, amikó’ itt járt, és máris nyoma veszett. Ha olyan
embert tunnánk szerezni, aki jóban van a macskákkal, tőlem
ugyan egy panaszszót sem hallotok majd, amíg hajlandó
rendesen elvégezni a munkát, amiér' a bért kapja. Édesapátok
arró’ híres, hogy soha semmin nem fortyan fel, így aztán az ő
hátán fát lehet vágni. De megláttyuk, ha megláttyuk, és most,
hogy ezzel a fával végeztünk is, bemegyek megsütni a szilvákat

– Kint maradok, amíg süt a nap. Azt hiszem, Judy, amikor
majd már nagyon öreg leszek, csak kint üldögélek majd, és
sütkérezem a napon… annyira szeretem! Mit szólnál, Cuki, ha
naplemente előtt visszaszaladnánk a Titkos Mezőre?

Cuki megrázta aranybarna fejét.
– Szívesen mennék, de tudod, hogy ma reggel kibicsaklott a

bokám, és még nagyon fáj. Átmegyek, és ücsörgök kicsit Síró
Willy sírkövén a temetőben, és csak álmodozom. Olyan
reszkető csillogást érzek ma magamban… mintha
napsugarakból szőttek volna.

Amikor Cuki ilyesmiket mondott, Patnek az a homályos
érzése támadt, hogy Cuki nagyon okos lány, és ha van rá pénz,
taníttatni kellene. De azt sem lehetett letagadni, hogy Cuki
eddig osztozott a műveltség megszerzése iránt táplált családi
közönyben. Nem is szégyellte, hogy csak a „szórakozás”
érdekli, és úgy csapott le az életre, mint macska az egérre.

Pat észrevétlenül elosont egyik szívének kedves
zarándoklatára a Titkos Mezőre… arra a fákkal körülvett kis
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helyre, ami a farm végében volt, és amit Siddel valamikor régen
együtt fedeztek fel, s amit ő legalábbis azóta is szeretett.
Amikor vasárnap esténként beszélgetve és tervezgetve Siddel
végigjárták a farmot – Sidből közben buzgó gazdálkodó vált –,
mindig a Titkos Mezőn kötöttek ki, ahol magasra nőtt a fű, és
csodálatosan tele volt erdei szamócával. Sid megígérte neki,
hogy soha nem szántja be a Titkos Mezőt. Amúgy is kicsi volt,
nem lehetett művelés alá vonni. És ha felszántották volna, soha
nem élvezhetnék többé Judy híres szamócás tortáit vagy azokat
a még finomabb süteményeket, amiket Pat készített, és
szamócás-krémes pitének nevezett.

Kellemes volt odajárni Siddel, de Pat még jobban élvezte, ha
egyedül kereshette fel kedvenc zugát. Ilyenkor semmi sem
zavarta meg azt a néma, elragadtatott és bensőséges
kapcsolatot, ami Patet ezzel a hellyel összefűzte. A farm
legmagányosabb, legbájosabb pontja volt. Még a csendje is
barátságos volt, amely mintha a rétet körülölelő erdőből áradt
volna valódi létezőként. Itt sosem fújt a szél, az eső vagy a hó
csak ritkásan szitált. Nyáron olyan volt, mint egy napfénytócsa,
télen, mint egy deres tavacska, és most, ősszel kerek
színorgiaként virított. Pézsmaillatú, fűszeres árnyékok lebegtek
a megszürkült, vén kerítések körül. Patnek olyan érzése volt,
hogy a mező tudatában van szépségének, és ez a tudat
boldoggá teszi. Pat napnyugtáig időzött itt, aztán lassan
hazasétált, és közben kiélvezte a sűrűsödő alkonyat minden
pillanatát. Milyen gyönyörűen csengett ez a szókapcsolat:
„sűrűsödő alkonyat"! Majdnem úgy, mint Judy „homálya", bár
az utóbbinak volt valami hátborzongató felhangja, amitől Pat
mindig elragadtatást érzett.

A fennsíkon lévő rét végében – mint mindig – most is
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megállt, hogy megcsodálja Ezüst Erdőt. A konyhaajtón és
ablakokon fény áradt ki; Judy bizonyára vacsorát készít,
gondolta Pat, a macskák meg azt lesik, mikor esik le „egy
falatka", McGinty pedig hegyes fülét hegyezi, hátha meghallja
végre Pat lépteit. Ilyen mesebeli lesz akkor is, amikor majd az
ismeretlen, a szolgalegény, akire valóban égető szükség van, itt
téblábol, és várja a vacsoráját? Hát persze hogy nem! Idegen
lesz, kívülálló. Patnek minden porcikája tiltakozott ellene.

Most lámpavilágnál vacsoráznak majd. Sokáig gyűlölte,
hogy a vacsorához lámpát gyújtson, mert ez azt jelentette, hogy
a szél elfújta a nyarat, és közelednek a téli esték. De aztán
megszerette, mert olyan barátságos, nyájas és ezüst erdős volt,
ahogy Judy „homálya” bekukkantott az ablakokat körbefonó,
borvörös vadszőlőindákon át.

Az őszi alkonyatban az otthon színe olyan nagyszerű! A
házat körülvevő fák is úgy szerették! Övék volt a ház, a kerté, a
zöld dombé, a gyümölcsösé, azok pedig a házhoz tartoztak. Pat
úgy érezte, lehetetlen különválasztani őket. Sosem értette, hogy
lakhat bárki is olyan házban, amit nem fák vesznek körül.
Illetlenségnek tűnt, mint egy túlzottan mezítelen test. Pat
szerette a fákat, amelyek elfátyolozták, simogatták és árnyékba
borították, óva intették, hogy továbbhaladjon és hívogatták. A
jegenyenyárfákat fenséges tartásukért, a nyírfákat szűzies
bájukért, a juharfákat barátságosságukért, a lucokat és a
fenyőket rejtélyességükért, a nyárfákat meg azért szerette, hogy
titkokat sugdostak. Csakhogy sosem tették. Pat úgy érezte, ha
hallgatja őket, megérti suttogásukat, de amikor hátat fordított
nekik, rájött, hogy vékonyka, susogó, selymes kacagásukkal
csak kinevetik. Mindegyik fa titkot őrzött. Ki tudja, ha nem ők
maguk, hogy a fehér törzsű nyírfák – akik olyan affektáltan
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állnak egész nap – kilépnek-e a földből, amikor leszáll az
éjszaka, és feljön a hold, és táncra perdülnek-e a réteken, mialatt
a fiatal lucfenyők a Mazsolás Sütemény Mező körül sarabande-
ot lejtenek? Pat a képzelődésén nevetve szaladt be Judy fehérre
meszelt konyhájának fényébe és vidámságába, szívében az élet
dalolt.
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3.

– Még hogy Tillytuck! Hallottatok mán ilyen nevet? –
kérdezte ez egyszer valóban hüledezve Judy. – Még soha nem
találkoztam ilyen névvel a szigeten!

– Apa azt mondja, éveken át a déli parton dolgozott, de
eredetileg Új-Skóciából származik – világosította fel Cuki.

– Hohó, ez mindent megmagyaráz. Sok furi név jön az új-
skóciaiaktól. Oszt hogy híjjuk majd? Ha fiatalember, akkó’ a
keresztnevén is szólíthatjuk, mán ha van neki, ha meg idősebb,
akkó’ muszáj Mr. Tillytucknak híni, én meg belepusztulok, ha
ezt a nevet kell mondanom, valahányszor kinyitom a számat.
Még hogy Miszter Tillytuck!

Judy ízlelgette a dolog abszurditását.
– Elég öreg – közölte Cuki. – Apa szerint ötven is elmúlt. És

apa azt is mesélte, hogy meglehetősen furcsa természetű.
– Furcsa? Hohó, az emberek rúlam is mongyák ezt, így most

mán majd ketten leszünk. Vajon a furcsasága arra is kiterjed,
hogy a munka terén megéri a pénzit? Ez ám a nagy kérdés!

– Jó ajánlásokkal érkezik, és apát már-már a kétségbeesésbe
hajszolta, hogy legalább feleilyen jót találjon.

– És vajon ez a Miszter Tillytuck házasember? Tillytuck
asszonyság, még ilyet!

– Apa nem említette. De holnap itt lesz, és mindent
megtudhatunk róla. Mi van a fazékban, Judy?

– Egy kis ebédrő' maradt leves. Gondútam, lefekvés előtt
ehetnénk egy keveset. És hagyjatok kicsit Siddynek! Udvaróni
ment, az iccaka meg hideg, oszt hosszú az út hazafelé kocsival.
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Judy megjegyzésében, hogy Sid „udvaróni” ment,
szemernyi lekicsinylés sem volt. Judy az udvarlást az ifjúság
egyik jogszerű örömének tekintette.

Vad, esős, novemberi este volt, a szél időnként hevesen
verte az ablakokat. De a lángok fényesen ragyogtak, Kandúr
uraság összegömbölyödött a szokásjog révén szentesített
székében, McGinty pedig a szőnyegen szunyókált, Merészke a
kályha egyik oldalát, míg a másikat Mucsai, az előléptetésére
váró cirmos, süldő macska foglalta el, és kórusban
doromboltak. Cuki cseresznyepiros ruhát viselt, amely bájosan
kiemelte haja fiatalos fényét. Pat büszkén gondolt arra, hogy
Cukinak milyen gyönyörű a haja. Nem olyan fakó és seszínű,
mint Dot Robinsoné, hanem meleg aranybarna.

A levesnek étvágygerjesztő illata volt. Judy volt a levesfőzés
koronázatlan királynője. Hosszú Alec mindig azt mondogatta,
hogy elég meglengetnie a kezét a fazék felett. Anya az asztal
mellett javítgatta a ruhákat. A műtétje óta nem volt erős, és Pat,
aki féltő szeretettel figyelte, úgy gondolta, pihennie kellene, de
anya mindig szerette a ruhajavítást.

– Ez az utolsó, amivel felhagyok, Pat. A nők többsége nem
szeret varrogatni, de én mindig imádtam. A kis agyonhordott
ruhácskákat, amikor még kicsik voltatok… mintha ti magatok
lettetek volna. És most a kis selyemholmitokat. Nem árt, hidd
el! Szeretem azt képzelni, hogy még egy kis hasznomat
veszitek.

– De anya! Ne merj még egyszer ilyet mondani! Te vagy
Ezüst Erdő szíve-lelke! Tudod, hogy így van. Egy napig sem
maradnánk életben nélküled.

Anya elmosolyodott azzal a lassú, halvány, titokzatos
mosolyával, egy nagyon bölcs és nagyon szerető szívű asszony
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mosolyával. Igaz, minden, amit anya tett, az bölcs és szerető
volt. Amikor harsány nevetés csapott fel, úgy tűnt, mintha ő is
nevetne, bár anya sosem nevetett igazán.

– Rendezzünk egy vidám estét! – javasolta Cuki. – Ha ez a
Tillytuck nevű fráter nem szeret majd esténként a magtár feletti
padláson tartózkodni, megeshet, hogy ez az utolsó este, amikor
csak mi vagyunk a konyhában, hát használjuk ki alaposan!
Mesélj nekünk, Judy, én meg szegfűszeges almát sütök.

– „Rakd halomba a rönköket, hűvös a szél” – idézte Pat. –
De legalább tégy néhány gallyat a tűzre! Bár ez feleannyira sem
hangzik romantikusan, mint az egymásra halmozott rönkök,
nem?

– Szerintem meg tán kényelmesebb, ha nem olyan
romantikus – jegyezte meg Judy, és a kötésével letelepedett egy
sarokba, ahonnan időnként egy varázserejű keverés erejéig a
leveses fazekat is elérte. – A McDermott-kastélyban sokszor
tornyozták magasra a fahasábokat, így oszt a képünkről leégett
a bőr, a hátunk meg megfagyott. Hohó, én ezerszer jobban
szeretem a modern időket!

– Furcsa, ha a mennybéli tűzre gondolok – mondta Pat, aki
törökülésben ült a kályha előtti csomózott szőnyegen, amelyen
három, mostanra elég kopottas fekete macska virított. – Én
mégis szeretnék néha ott is tüzet látni, és nem bánnám a
süvöltő szeles, csodás estéket sem, amelyektől még
élvezetesebb a tűz! És most halljuk a kísértettörténetedet, Judy!

– Kifogytam belőlük – panaszkodott Judy, akitől már évek
óta ugyanezt a kifogást hallották. De végül mindig előállt
eggyel, vagy kitalált egy újat, és olyan valószínűnek tűnő
részletekkel tűzdelte meg, hogy még Cuki és Pat is elhitte…
úgy-ahogy. Tündérekben persze már nem hihettek, de a világ
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még nem mondott le teljesen a kísértetekről. – Bár, ha jól
belegondolok, még talán sosem meséltem azt az éjszakát,
amikó’ a bácsikám megpillantotta a vénségesen vén
McDermottot, az én időm öreg McDermottjának a nagyapját,
aki a saját sírján űdögét, és haragosan beszét magában.
Mesétem mán?

– Dehogy, dehogy, mondd csak! – biztatta Cuki lelkesen.
De a végzet úgy hozta, hogy a vénségesen vén McDermott

történetét soha ne mesélje el, mert abban a pillanatban hangos,
hármas kopogtatás hallatszott a konyhaajtó felől. Mielőtt a
dermedt trió bármelyike is megmozdulhatott volna, nyílt az
ajtó, és Tillytuck masírozott be a konyhába, és bár abban a
pillanatban senkinek sem szúrt szemet, egyben bemasírozott
Ezüst Erdő életébe, a szíve legközepébe is.

Belépett, és becsukta maga mögött az ajtót, de előbb még
besiklott mellette egy sovány, sima szőrű, fekete kutya.
McGinty felült, és ránézett, az idegen kutya pedig leült vele
szemben, és farkasszemet nézett vele. De az ezüst erdőbeli trió
csak Tillytuckot látta. Úgy meredtek rá, mint akiket
hipnotizáltak.

Tillytuck alacsony volt, széle-hossza majdnem egy. Vörös
képe jóformán szögletesnek volt mondható, amit a régimódi,
fakó, vörösesszőke császárszakáll még szögletesebbé tett. A
szája csak egy széles nyílás, az orra csupán egy kerek gomb. A
hajából semmi sem látszott, mert elrejtette egy szedett-vedett,
ócska szőrmesapka. Kopott felöltőbe burkolódzott, nyakát igen
szép, skót kockás sálba bugyolálta. Egyik kezében egy
hatalmas, kidagadó oldalú, könnyű útitáskát cipelt, a másikban
valamit, ami flanelbe csavart hegedűnek látszott.

Tillytuck megállt, és tekintetét a három nőszemélyre
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szegezte; csillogó, apró, fekete szeme majdnem eltűnt kövérkés
arcában.

– Mennyire örülnek, hogy láthatnak! – kiáltott fel. – Csak
kicsinyég mintha megdermedtek vóna! Nem tehetek róla, hogy
olyan jóképű vagyok!

A teste hangtalan, belső kuncogástól rázkódott. Pat
megrázta magát, hogy észhez térjen a révületből. Anya felment
a szobájába… valakinek mondania kellett… valamit… és
életében először Judy képtelen volt megszólalni vagy
megmozdulni.

Pat felkászálódott a szőnyegről, és előrelépett.
– Ugye, Mr. Tillytuckhoz van szerencsénk?
– Úgy bizony, szolgálatára! A keresztnevem Josiah – közölte

az újonnan érkezett egy főhajtás kíséretében, ami udvarias lett
volna, ha Mr. Tillytucknak lett volna nyaka. Patnek csak később
jutott eszébe, milyen szép hangja van. – Ötvenöt éves vagyok…
a politikában liberális nézeteket vallok… a vallásom
fundamentalista… mindent összevetve, jelképesen szólva
úriember vagyok. És ír protestáns – tette hozzá, amikor
felnézett William király falon lógó nagy képére, amelyen a
király fehér lovon kel át éppen a Boyne-on.

– Kérem, vegye le a kabátját… és foglaljon helyet – dadogta
ostobán Pat. – Tudja, nem ma este vártuk… Apa azt mondta,
holnap érkezik.

– Véletlenül találtam egy szekeret, ami Silverbridge-be
tartott, így gondoltam, felkéredzkedek rá – dörögte Mr.
Tillytuck.

A sapkáját felakasztotta egy szögre, és napvilágra került
sűrű, mákos tincsekkel borított feje. Levette a sálját, a kabátját,
és most már a korábban egyik oldalán észlelhető kitüremkedés
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is magyarázatot nyert: egy nagy, fehér, kitömött sarki baglyot
tartott a kabátja alatt, amelyet most büszkén felrakott az
órapolcra. A zsákját az egyik sarokba állította, és rátette a
hegedűjét, majd tévedhetetlen biztonsággal kiválasztotta a
legkényelmesebb széket a konyhában: Nehemiah dédapa régi,
fényes, fa karosszékét, amelynek piros volt a kárpitja.
Belesüppedt, és a zsebéből elővett egy kurta kis fekete pipát.

– Nem bánják? – mormolta. – Sosem gyújtok rá, ha a
hölgyek ellenzik.

– Nem bánjuk – válaszolta Pat. – Hozzászoktunk Tom bácsi
dohányzásához.

Mr. Tillytuck ráérősen megtömte a pipáját, aztán rágyújtott.
Tíz perce a konyhában ülők közül még egy árva lélek sem
ismerte. Most pedig már idetartozott, mintha mindig is itt élt
volna. Nem lehetett úgy gondolni rá, mint egy idegenre vagy
valami változásra. Még Judy is – akit általában nem érdekelt,
mit gondol bárki férfiember a ruhájáról – hálát adott a sorsnak,
hogy az új darócruháját vette fel, és fehér kötényt kötött.
McGinty egyszer helyeslően megszaglászta, aztán ismét álomba
merült, de az új kutyán keresztülnézett. A két szürke macska
folytatta a dorombolást. Csak Kandúr uraság nem jutott még
dűlőre, és továbbra is gyanakodva meredt az új jövevényre.

Mr. Tillytuck teste olyan szögletes volt, mint az arca, és
kifakult, elég rongyos, ócska, szürke szvetter takarta, alóla
kibukkant egy piros flaneling, aminek láttán Judy szeme
sajátosan megvillant, ugyanis hajszálra olyan árnyalatú volt,
mint amilyenre a jövő tavaszra tervezett csomózott szőnyeget
díszítő rózsabimbókhoz lett volna szüksége.

– Ha nincs ellenükre a pipázásom, remélem, a kutya ellen
sincs kifogásuk? – érdeklődött Mr. Tillytuck. – Mer' ha nincs,
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tán azt sem bánják, ha abba a sarokba vackol.
Judy úgy érezte, elérkezett az ideje, hogy előhozakodjon a

jogaival. Végtére is ez az ő konyhája, nem Miszter Tillytucké.
– Hohó, csak azt kérdezném, Miszter Tillytuck, hogy

engedelmes, jó magaviseletű kutya-e?
– Az bizony – felelte Mr. Tillytuck. – De igen balszerencsés

csillagzat alatt született, és az oly biztosan kísérte születésétől
fogva, mint ahogy a szikrák felfelé szállnak a tűzből. Lehet,
hogy nem hiszi, Miss… Miss…

– Plum – vágta oda kurtán Judy.
– Miss Plum, annak a kutyának nagyon nehéz élete volt

Egyszer-egyszer volt rühössége és takonykórja, és folyamatosan
szenved a férgességtől. Múlt nyáron elütötte egy szekér, az
előtte levő nyáron meg sztrichninnel mérgezték meg.

– Annyi élete lehet, mint egy macskának – kuncogott Cuki.
– Most jó egészségnek örvend – folytatta Mr. Tillytuck. –

Kicsit még sántít ugyan azok után, hogy a múlt héten megvágta
a lábát egy üvegszilánkkal, de hamarosan teljesen felépül.
Egyszer egy szentidőben rohama szokott lenni… epilepsziás.
Habzik a szája. Dülöngél. Elesik. Tíz perc múlva feláll, és úgy
indul tovább, mintha kutya baja sem volna. Szóval, ha azt
látják, hogy rohama van, felesleges nyugtalankodniuk miatta.
Stramm kutya, csak kicsit érzékeny, és jól megvan a tehenekkel.
Nagy tiszteletben tartom a kutyákat… mindig megérintem a
sapkámat, amikor találkozom eggyel.

– Mi a neve? – kérdezte Pat.
– Én csak Kutyának hívom – felelte Mr. Tillytuck.
És Csak Kutya maradt a neve, amíg Ezüst Erdőben élt.
„Túlságosan jól forog a nyelve, Miszter Tillytuck” – gondolta

Judy, de hangosan csak ennyit mondott:



41

– És hogy érez a macskák iránt?
– Ó! – sóhajtott fel Mr. Tillytuck, aki két szónoklat között

megelégedett egy pöffentessél. – Komoly érzéseket táplálok a
macskák iránt, Miss Plum. Amikor a minap egy délelőtt
besétáltam ide, mindjárt gondoltam, hogy kedvelni fogom az itt
lakókat, mert egy macska feküdt az ablakpárkányon. Ez afféle
ösztöny nálam. Gondútam is magamban: „Saját aromája van
ennek a helynek. Itt szívesen vállalnék munkát.” És milyen
igazam volt!

– És hol dógozott legutóbb?
– Lent South Shore irányában, egy rókafarmon. Neveket

nem említek. Három évig dolgoztam ott. Jól kijöttem
mindenkivel… szerettem is ott lenni, amíg az öreg asszonyság
meg nem halt, és a gazda újból meg nem nősült. Az új
asszonnyal egyáltalán nem tudtam zöld ágra vergődni. Csak
vásárolt élelmiszer került az asztalra, és csak annyi, hogy éhen
ne vesszen az ember. Borzasztóan ingerlékeny asszony volt.
Már az időjárás említésekor is veszekedett. Személyes sértésnek
vette, ha nem tetszett az aznapi idő. Aztán Kutyába is azonnal
belekötött. „Még egy kutyának is vannak jogai", mondtam neki.
„Maga meg én nem fogunk szimpatizálni egymással",
mondtam. „Megválogatom, kinek a társaságában vagyok",
mondtam még. „A kutyám jobb társaság, mint egy pörlekedő
asszony", közöltem vele. „Senkinek sem vagyok a rabszolgája",
vágtam oda neki, és felmondtam. Amikor nem tudok valahol
úgy élni, hogy ne veszekednék az ott lakókkal, akkor szépen
odébbállok. Nagy valószínűséggel itt sokáig elleszek.
Kényelmes révnek tűnik ez a hely. A karosszék kellemesen
körbefogja a csontjaimat. Jó pár hullámvölgyet és – hegyet
megéltem már. Többek között megmenekültem a Titanicról is.
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– Ó! – Cuki és Pat csupa fül lett, a szemük elkerekedett. Ez
aztán izgalmasnak ígérkezett! Judy dühösen megkeverte a
levest. Lehet, hogy riválisa támadt a mesemondásban?

– Úgy ám, megmenekültem. Azzal, hogy fel se szálltam rá.
Mr. Tillytuck visszatette a pipát a szájába, és furcsa morgást

hallatott. Később a lányok rájöttek, hogy ez valójában nevetés.
„Hohó, szóval a maga módján így tréfálkozik! – gondolta

Judy. – Kezdek eligazodni magán, Miszter Tillytuck!”
– Bár ettől még voltak tragédiák az életembe' – folytatta Mr.

Tillytuck. Felgyűrte a szvetterje ujját, és inas karján
megmutatott egy hosszú, fehér sebhelyet. – Ezt egy leopárdtól
kaptam, amikor az Egyesült Államokba', ifjúkoromba' egy
cirkuszba' voltam idomár. Ó, az volt ám az izgalmas élet!
Különleges befolyással bírok az állatokra. Nincs olyan állat –
jelentette ki Mr. Tillytuck hatásosan –, aki a szemem közé
merne nézni!

– Hohó, oszt nős-e? – folytatta rendületlenül Judy.
– Távolról sem! – kiáltott fel Mr. Tillytuck olyan hangerővel,

hogy mindenki összerezzent, még Kandúr uraság is. Aztán az
újonnan érkezett megint szelídebben szőtte tovább a szót: –
Nincs sem feleségem, sem leszármazottaim, Miss Plum.
Gyakran próbáltam megnősülni, de valami mindig közbejött.
Néha mindenkiben megvolt a hajlandóság, csak a lányban nem.
Máskor meg senkiben sem. Olykor én nem tudtam feltenni a
kérdést. Ha nem vetettem volna meg az italt, sokszor
megnősülhettem volna. Szükségem lett volna valamire, ami
megoldja a nyelvem – kacsintott Patre, és Patben az a rémes,
ellenállhatatlan vágy támadt, hogy visszakacsintson rá. Van, aki
nagyon különös hatással van az emberre.

– Mindig is azon a véleményen voltam, hogy senki sem ért
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meg annyira, mint én magamat – folytatta Mr. Tillytuck. – Nem
valószínű, hogy valaha is megnősülök. De míg élünk,
remélünk. – Ezúttal Judyra kacsintott, aki rádöbbent, hogy nem
is olyan „dühös", mint lennie kellene. Utoljára megkeverte a
levest, és sietősen felpattant.

– Megosztja velünk a levesből álló vacsoránkat, Miszter
Tillytuck?

– Hát egy kis étel bizony nem árt – válaszolt jóleső érzéssel
Mr. Tillytuck. – Nem vagyok a gyomor mértékletes örömei
ellen. És amióta beléptem ebbe a lakba, valahányszor
megkeverte azt a levest, azt mondtam magamnak: „Az összes
illat közül, amit módomban állt életemben beszívni, egy sem
volt olyan jó, mint ez itt.”

Pat és Cuki nekilátott asztalt teríteni. Mr. Tillytuck
elismerően figyelte őket.

– Méltóságteljes megjelenésűek mindketten – jegyezte meg
rekedtesen félreszólva Judynak. – Van bennük előkelőség. A
kisebbiknek olyan a csuklója, mint egy arisztokratának.

– Hohó, hát észrevette? – kérdezte Judy elégedetten.
– Ez csak természetes. Értek a nőkhöz. „Micsoda elegáns

asszonyok!", mondtam magamban, amikor benyitottam az
ajtón. Milyen más, mint a rókafarmon a lányok! Barátok közt
legyen mondva, Miss Plum, azok olyanok voltak, mint a
zsinórra fűzött szárított almák. Az egyik olyan sovány volt,
mint egy kiéhezett kutya, és salátalevélen élt, hogy tovább
fogyjon. De ez a kettő itt… szerintem Cupidónak lesz velük
dolga. Semmi kétség, lesz elég baja a ház körül legyeskedő
fiatalemberek elseprűzésével, Miss Plum!

– Hohó, ami igaz, az igaz, megakad rajtuk a szemük –
somolygott önelégülten Judy. – Nos, Miszter Tillytuck, ideül az
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asztalhoz?
Mr. Tillytuck egy székre telepedett.
– Ha lenne olyan szíves elhagyni a „misztert” – jegyezte

meg. – Nem szoktam hozzá, és úgy érzem magam tőle, mint
egy zarándok vagy vendég. Hívjon csak Josiah-nak… ha nincs
ellenére.

– Hohó, nagyon is ellenemre van! – közölte Judy eltökélten.
– Ráadásul a Josiah mindig is olyan név volt, amit képtelen
vótam elviselni, amióta az öreg Josiah Miller megölte a feleségét
odalent, South Glenben.

– Közelről ismertem Josiah Millert – jegyezte meg Mr.
Tillytuck, és felvette a kanalát. – Előbb megfojtotta, aztán
felakasztotta az asszonyt, végül követ kötött rá, és a folyóba
dobta. Nem kockáztatta meg, hogy ne járjon sikerrel. Ó, bizony,
nagyon jól ismertem! Úgy is mondhatnám, hogy közeli jó
barátom volt egy időben. De a történtek után persze meg kellett
szakítanom vele a kapcsolatot.

– Felakasztották? – érdeklődött Cuki borzongó élvezettel.
– Nem. Nem tudták rábizonyítani, pedig mindenki tudta,

hogy ő tette. Valahogy együtt éreztek vele. Furcsa asszony volt,
akit muszáj volt eltenni láb alól. Miller természetes halált halt,
de sokáig kísértett. Egyszer találkoztam is vele.

– Ó! – sikkantott fel Cuki, és nem vette észre, hogy Judy
láthatóan neheztel, amiért orvul betörtek az eddig csak neki
fenntartott területre. – Komolyan mondja, Mr. Tillytuck?

– A lehető legkomolyabban, Miss Gardiner. A kísértetek
többsége valójában csak patkány, de ez igazi jelenés volt.

– Szólt is magához?
Mr. Tillytuck bólintott.
– „Látom, te is sétálni jöttél, mint én", mondta. Én azonban
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nem válaszoltam. Rájöttem, hogy jobb a kísértetekre rá sem
hederíteni, kisasszony. Érdekes jelenségek, de veszélyesek.
Romantikásan szólva olyan megbízhatatlanok! Szóval miután
Josiah barátom éppen az út közepén volt, és nem tudtam
elsurranni mellette, egyszerűen átmentem rajt. Soha többé nem
láttam. Ez aztán a leves, Miss Plum!

Judy az este során Mr. Tillytuck elismerése és elítélése
között ingadozott, és így volt ez, amíg csak Tillytuck Ezüst
Erdőben tartózkodott. A levesre tett dicsérő megjegyzéssel Mr.
Tillytuck kiérdemelt még egy tányérnyit. Pat azt kívánta,
bárcsak apa hazajönne Swallowfieldből. Lehet, hogy Mr.
Tillytuck nem tudja, hogy a magtárban kell aludnia? De Mr.
Tillytuck így szólt, amikor felállt az asztaltól:

– Úgy tudom, a magtárban lesz a szállásom. Ha lennének
olyan kedvesek megmutatni, merre van…

– Miss Rachel majd fogja az elemlámpát, és odavezeti –
válaszolta Judy. – Sok jó takarót talál az ágyon, de attó’ tartok,
hidegnek tanálja majd odafent. Nem raktunk tüzet, mivel nem
tuttuk, hogy most érkezik.

– Egy szempillantás alatt begyújtok.
– Hohó, akkor bizony kifüstöli magát! Egy órát füstöl a

kályha, mielőtt igazán meleget kezd adni. Valami gond van a
kéménnyel. Hosszú… akarom mondani Mr. Gardiner már
régen meg akarja javítani.

– Majd én megjavítom. Évekig dolgoztam egy kőműves
mellett. A rókafarmon is volt egy rossz kémény, amit nagyon
szépen újraraktam.

– És rendesen húzott? – kérdezte szkeptikusan Judy.
– Méghogy húzott-e! Az a kémény egy este egyszerűen

kiszippantotta a macskát, Miss Plum! Soha többé nem láttuk
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szegény állatot.
Judy elnémult. Mr. Tillytuck összeszedte a zsákját, a

hegedűjét, a baglyát és a kutyáját.
– Készen állok, Miss Gardiner. Ami a neveket illeti, Miss

Plum, a velszi herceg egy nyáron át Josiah-nak szólított, amikor
az albertai farmján dolgoztam. Nagyon demokratikus érzületű
fiatalember. De ha nem tudja magát rábírni, megteszi az
egyszerű Tillytuck is. És ha szemölcse vagy valami hasonló van
a kezén… – Cuki erre bűntudatosan a háta mögé kapta a kezét
–, akkor egy pillanat alatt meggyógyítom.

Judy finomkodva csücsörítette a száját, és magas lóról
válaszolt:

– Nagyon köszönjük, de egy-két dologhoz mi is értünk itt,
Ezüst Erdőben. A nagyanyám megtanított egy szemölcs elleni
varázslatra, amikó’ még csak semmi kislyány vótam, és az
remekül beválik. Jó éjt, Miszter Tillytuck. Remélem, melege lesz,
és jól alszik.

– Hamarosan az öreg Morphi karjában leszek – biztosította
róla Mr. Tillytuck.

Az esőben egészen a magtárig hallották Cuki feléjük szálló
kacagását. Mr. Tillytuck feltehetően jól elszórakoztatta.

– Különös figura – jegyezte meg Pat. – De az ilyenek adják
az élet sava-borsát, nem?

Cuki rontott be, arca ragyogott és fénylett az esőtől és a
széltől.

– Hát nem aranyos? Azt mondta, az egyik legjobb új-skóciai
család sarja.

– A kijelentés felől megvannak a magam kéccségei –
válaszolta Judy. – Ahogy ő is említette, bizonyára jelképesen
értette. És régen nem vallott jó modorra kivenni a szót az ember
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szájából, ahogy ő tette velem. De eccerű, jólelkű teremtménynek
láccik, akit el tudunk viselni addig, amíg a családi állataink is.

– Csodálatosnak tart, Judy! És arra vágyik, bárcsak Josiah-nak
szólítanád.

– Arról szó sem lehet. De nem állítom, hogy egy-két nap
múlva nem hagyom el a misztert. Túlságosan megerőltető. Cuki
drágám, hónap megkezelem azt a szemőcsödet. Tudom, már
régen el kellett vóna távolítanom, de a sok jövés-menés meg az
emberek felfogadása miatt teljesen kiment az eszembű'. Hohó,
nem hagyom, hogy a pofaszakállas Miszter Tillytuck a képembe
vágja a családi szemölcsöket!

– Okvetlen meg kell ezt írnom Hilarynek! – kacagott Pat. –
Nagyon élvezné Mr. Tillytuckot. Jaj, Judy, bárcsak Hilary
beállítana most, valamelyik novemberi estén, ahogy régen tette!
Akkor minden tökéletes lenne! Már két éve, hogy elment, de
száznak tűnik. Maradt leves Sidnek, Judy?

– Egy üstre való. South Glenbe ment a táncmulaccságba?
– Bárhova ment is, Madge Robinsont hívta el – válaszolta

Cuki. – Most őt próbálja meg levenni a lábáról. Nyáron Sara
Russellt udvarolta körül. Sid rémesen csélcsap!

Pat elégedetten somolygott magában. Minél több lány, annál
jobb, gondolta. Sid szemmel láthatóan egyetlen lány mellett
sem horgonyzott le, amióta Bets meghalt. Patet örömmel
töltötte el a gondolat, hogy Sid örökre hű marad Bets édes
emlékéhez, ahogy ő maga is. Soha többé nem lesz egyetlen
közeli barátnője sem. Szerette magát boldog vénlánynak látni,
Sidet pedig boldog agglegénynek, akik vidáman élik le egymás
mellett az életüket, szeretik Ezüst Erdőt, gondoskodnak róla, s
akiket Winnie, Cuki és Joe a családjaikkal meg-meglátogatnak,
és hosszabb ideig itthon is maradnak, miközben McGinty és a
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macskák halhatatlanok lesznek, és Judy történeteket mesél a
konyhában. Ezüst Erdő elválaszthatatlan volt Judytól. Mindig is
itt élt, és természetesen mindig is itt fog.

– Judy – mondta a lefeküdni induló Cuki ünnepélyesen,
amikor még az ajtóból visszafordult –, vigyázz, nehogy
beleszeress Josiah-ba! Láttam, hogy rád kacsintott.

Judy válasza pusztán egy megvető horkantás volt.
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4.

Pat úgy érezte, hogy a késő őszi napok a boldogság arany
folyamaként folynak tova, még azután is, hogy elhalt az utolsó
tücsöknóta. Anya jól tartotta magát, apa ujjongott, hogy olyan
jó volt az aratás, Cuki nagyobb érdeklődést tanúsított a
tanulmányai iránt, a nyáron született és már nem tartható
kismacskáknak mind remek otthont találtak, és elég
táncmulatság és udvarló akadt, hogy kielégítsék Pat nem
túlságosan élénk társasági élet utáni vágyát. Mindig is
szívesebben sütött almát, és hallgatta egymás után a
tüneményes kísértettörténeteket Judy konyhájában, mint hogy
társaságba menjen. Cuki képtelen volt felfogni, miért; ő már
alig várta a napot, amikor táncmulatságba mehet, és végre
„barátja” lesz.

– Azt szeretném, ha nagy „figyelem” övezne – osztotta meg
Judyval komolyan. – Egy pár flört, persze szépek, Judy, aztán
okos szerelembe esem.

– Hohó – csillogott vidáman Judy szeme –, attól tartok, nem
megy az ilyesmi, Cuki drágám. Egy okos szerelem nekem…
kicsit unalmasnak hangzik.

– Pat azt állítja, soha nem lesz senkibe sem szerelmes.
Tényleg azt hiszem, Judy, hogy vénlány akar lenni.

– Hallottam én mán ilyet más lyányoktól is – gúnyolódott
Judy.

De titkon nyugtalanságot érzett. Nemzedékekre
visszamenően az Ezüst Erdő lányai sosem voltak kacér
teremtések, de Judy igazán nem bánta volna, ha Pat nagyobb
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érdeklődést mutat az Ezüst Erdőben megforduló fiatalemberek
iránt, akik táncmulatságokra vitték, vagy moziba,
kukoricasütésre, korcsolyapartikra vagy holdfényes, hótalpas
barangolásokra. Patnek annyi „barátja” volt, ahányat csak
akart, de csak barátok voltak, és feltehetően azok is maradnak.
Judy nagyon fellelkesült, amikor a South Glen-i Milton Taylor
kezdett gyakran eljárni Ezüst Erdőbe, és amikor csak rá tudta
venni, elvitte magával Patet. De Pat nem ment vele olyan
gyakran, hogy Judy elégedettségét kivívja.

– Hohó, Patsy drágám, egy nap neki lesz a legnagyszerűbb
farmja South Glenben, ráadásul milyen kedves fiú! Szerető
férjed lenne.

– „Szerető férj", Judy. Hogy te milyen viktoriánus vagy! A
szerető férjek már kimentek a divatból. Mi az ősembereket
szeretjük, ugye, Cuki?

Cuki és Pat egymásra mosolygott. Az életkorbeli különbség
ellenére is remekül kijöttek, és Patnek megvolt az a szörnyű
szokása, hogy mindent elmesélt Cukinak az udvarlóiról,
elmondta, mit tettek vagy mondtak. Patnek csípős nyelve volt,
ha úgy hozta a kedve, és a kérdéses fiatalemberek nem repestek
volna az örömtől, ha hallják, mit beszél.

– De hát nem akarsz majd valamikor férjhez menni, Pat? –
kérdezte egyszer Cuki.

Pat türelmetlenül rázta meg barna fürtjeit.
– Ó… talán majd egyszer… amikor muszáj… de még sok

évig nem. Hiszen Ezüst Erdő nem tud meglenni nélkülem!
– De ha Sid egyszer majd feleséget hoz a házhoz…
– Sid nem tesz ilyet! – jelentette ki szenvedélyesen Pat. –

Szerintem Sid sosem fog megnősülni. Tudod, hogy Betsbe volt
szerelmes, Cuki. Azt hiszem, örökre hű marad az emlékéhez.
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– Judy szerint a férfiak nem ilyenek. És mindenki azt állítja,
hogy May Binnie kivetette rá a hálóját.

– Sid sosem veszi el May Binnie-t, ebben halálosan biztos
vagyok – válaszolta Pat. De a puszta gondolattól jéggé dermedt.
May Binnie-vel mindig is utálták egymást.

Tillytuckot legalább annyira érdekelték Pat ügyei, mint
Judyt. Apró fekete szeme tüzetesen szemügyre vett minden
fiatalembert, aki betette a lábát Ezüst Erdőbe, bár ők ezt nem
vették észre. Tillytuck élvezettel hallgatta Pat csipkelődését.

– Istenem, ő aztán tudja, hogy bánjon a férfiakkal! – kiáltott
fel egy este csodálattal, amint az ajtó becsukódott Pat és Milton
Taylor mögött. – Egy nap nagyszerű feleség lesz belőle.
Bevallom, hogy bámulom a viselkedését, Judy.

– Hohó, Ezüst Erdőben mind tuggyuk, hogy bánjunk a
férfiakkal, Tillytuck – közölte gőgösen Judy.

Mert most már „Judy” volt és „Tillytuck", ugyanis Judy
hallani sem akart a Josiah-ról, a „miszter” pedig túl hivatalos
volt, hogy sokáig használhassa. A maguk módján remek
barátokká váltak.

A többiekhez hasonlóan Judy is úgy érezte, mintha Tillytuck
mindig is Ezüst Erdőben élt volna. Fel sem bírták fogni, hogy
csak hat hete bukkant fel a baglyával, a hegedűjével és Csak
Kutyával. Még a macskák is hangosabban doromboltak, amikor
belépett a házba. Igaz, Kandúr uraság sosem helyeselte a
jelenlétét. De Kandúr uraság tartózkodó, hallgatag, magának
való macska volt, aki Judyn kívül nem igazán barátkozott össze
senkivel sem.

Tillytucknak megvolt a maga szokásjog által szentesített
sarka és karosszéke a konyhában, és amikor besurrant, mindig
arra kérte Judyt, hogy főzzön neki egy csésze teát. Pat és Cuki
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számára ebben az volt a mulatságos, hogy Judy egyetlen zokszó
nélkül mindig meg is tette. Hamar rájött, hogy Tillytuck imádja
az édességet, a pitéket és a tortákat, és ha jó volt a kedve,
általában odakészített már egy tortaszeletet vagy egy pite
háromszögletű darabját, amin a lányok jót szórakoztak, mert
szívesen tettek úgy – Judy nagy bosszúságára –, mintha azt
hinnék, Judy „odavan” Tillytuckért. Judy néha még le is ült a
tűzhely másik oldalára, és megivott vele egy teát. Amikor pedig
úgy érezte, hogy meg kell szidnia, Tillytuck mindig elcsitította
egy bókkal.

– Látja, hogy tudok bánni a nőkkel – suttogta csendes
önelégültséggel Tillytuck Patnek. – Hát nem kár, hogy nem
vagyok nősülős fajta?

– Még megeshet, hogy megnősül – felelte komoly képpel
Pat, és egy ragyogó rubintra emlékeztető, piros
gyümölcskocsonyapettyet ejtett citromtortája halványsárga
közepébe.

– Talán… ha sikerül eldöntenem, megszánom-e Judyt, vagy
sem – felelte Tillytuck, és kacsintott. – Van, amikor úgy érzem,
illik hozzám. Szeret beszélni, én meg szeretek hallgatni.

Judy nem vett tudomást az ilyen oktalanságokról. Ahogy
közölte is Pattel, egyszer s mindenkorra eldöntötte, hányadán
áll Tillytuckkal.

Az viszont nagy keserűséggel töltötte el, hogy Tillytuck
sosem járt templomba. Judy úgy vélekedett, hogy minden
alkalmazottnak templomba kell járnia. Ez volt csak elfogadható.
Ha nem megy, ki tudja, nem állítják-e majd a rosszmájú
szomszédok, hogy Ezüst Erdőben talán annyira
agyondolgoztatják őket hét közben, hogy erejük sincs már
vasárnaponként templomba járni. De Tillytuckról leperegtek
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Judy érvei.
– Nem helyeslem az emberek írta egyházi énekeket –

jelentette ki határozottan. – Nem szabadna a templomokban
mást énekelni, mint Dávid zsoltárait… vagy egy-egy különleges
alkalomkor olykor egy parafrázist. Ez az alapelvem, és ehhez
ragaszkodom. Lefekvés előtt mindig elénekelek egy zsoltárt, és
vasárnap délelőttönként elolvasok egy részt a szövetségemből.

– Síró Willy sírkövén – mormolta Judy, aki valamilyen
rejtélyes oknál fogva ellenezte, hogy Tillytuck szokás szerint
kimegy a temetőbe a fent említett részt elolvasni.

Aztán közeledett a karácsony, és hozzáfogtak a Nagy
Előkészületekhez. Tillytuck hangjából kihallatszottak a
nagybetűs szavak, amikor erről beszélt. Igazi „családi
összejövetelre” készültek. Hazavárták Winnie-t és Franket, Tom
bácsit, Edith nénit és Barbara nénit Swallowfieldből, Hazel
nénit és Rob Madison bácsit és öt gyereküket, a Bay Shore-i
néniket, ha a reumájuk engedi. Valójában olyasmi várt rájuk,
amit Judy „rendes felhajtásnak” nevezett, és Pat szívét
csordultig töltötte a boldogság és a várakozás. Ez lesz az első
„igazi” karácsony, amióta ténylegesen Ezüst Erdő úrnője lett.
Előző karácsonykor Franknek hörghurutja volt, így nem tudtak
Winnie-vel eljönni, az előtte lévőn pedig Hazel néni családjában
kanyaró ütötte fel a fejét, és Hilary évek óta először nem volt
ott, így egyáltalán nem volt karácsonyi hangulatú karácsony.
De idén minden más lesz! És amióta elment, most először
várták haza Joe-t is az ünnepekre! Judy pulykái olyan kövérek
voltak, hogy csak na, és még egy libát is meg akartak sütni,
mert apa szerette, meg persze pár kacsát is, mert Tom bácsi
meg azt kedvelte. Ami pedig a menü többi pontját illeti, Pat
máris szakácskönyveket bújt a szabadideje nagy részében.
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Ezüst Erdőben sok és régi szakácskönyv akadt tele családi
receptekkel, amelyek kiállták az idő próbáját. Többségüknek
szép nevük volt, ami a receptek kitalálóihoz kötődött, akik
közül sokan már meghaltak, vagy távoli vidékekre költöztek.
Pat háta borsódzott az izgalomtól, amikor végiglapozta őket:
Selby nagymama gyümölcskocsonyás káposztasalátája, Hazel
néni gyömbéres keksze, Miranda kuzin bifsztekes pitéje, a Bay
Shore-i puding, Gardiner dédanya gyümölcstortája, az öreg Joe
Pingle gyümölcsös kosárkája, Horace bácsi mazsolás mártása.
Pat soha nem tudta kideríteni, ki volt az öreg Joe Pingle. Senki,
de még Judy sem tudta. Horace bácsi az első hajóútjáról hozta
haza a mazsolás mártás receptjét, és azt mesélte Judynak, hogy
meg kellett ölnie miatta egy embert, bár ezt senki sem hitte el
neki.

Judy egy új „kiöltözős ruhát” tervezett erre az alkalomra. A
régi, egy rendkívül ódon kék ruha tényleg kicsit ódivatú volt.

– Egyébként is, Patsy drágám, szükségem lesz rá, ha egyszer
csak átugrom a régi Írországba egy kis ott-tartózkodásra.
Amióta Cuki elűtette a fülemben a bogarat, sehogy sem tudom
onnét kizavarni. Pláne, ha ténleg lenyűgözően akarok
megjelenni a régi barátaim előtt, arról nem is beszélve, ha el
akarok látogatni a McDermott-kastélyba. Mit szónál egy szép
borvörös színhez, Patsy? Aszongyák, az idén ősszel nagyon
divatos. És talán selyem helyett ezeccer lehetne szatiny is.

Pat – jóllehet kellemetlenül érintette a gondolat, hogy Judy,
még akár csak egy rövid látogatásra is, de Írországba megy –
szívvel-lélekkel vetette bele magát a ruhatervezésbe: bement a
városba Judyval, hogy segítsen a válogatásban, és erővel rávette
a varrónőt, hogy pontosan úgy készítse el, ahogy Judy
megálmodta. Tom bácsi aznap a városban volt, és látták, ahogy
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kifordul egy ékszerüzletből, majd sietve próbál a találkozás
előtt a zsebébe rejteni egy kicsi, díszesen csomagolt dobozkát.
Amikor nem járt sikerrel, mormolt valamit arról, hogy egy
férfival kell találkoznia, és elrohant egy mellékutcán.

– Tom bácsi szörnyen titokzatoskodik az utóbbi időben –
jegyezte meg Pat. – Mit gondolsz, mit vásárolt abban a boltban?
Biztosan nem Edith vagy Barbara néninek szánja.

– Hohó, Patsy drágám, azt hiszem, Tom bácsikád a fejébe
vette, hogy megnősül. Ráismerek a jelekre.

Paten újabb kellemetlen érzés lett úrrá. Swallowfieldben a
változás éppoly nem kívánatos volt, mint Ezüst Erdőben. Tom
bácsi és a nénikék mindig is ott laktak, és mindig is ott fognak
lakni! Pat képtelen volt egy Tom nénit beleképzelni a
megszokott képbe.

– Jaj, Judy, szerintem nem lehet ilyen bolond! Még hogy az ő
korában! Hiszen már hatvanéves!

– A saját szememmel láttam, Patsy drágám, hogy levelet
óvasott, oszt úgy gyűrte a zsebibe, mint az őrűt, amikó’
észrevette, hogy figyelem! És még el is pirút! Amikó’ egy olyan
korú ember, mint ő, elpirul, valami különös van készülőben!
Emlékszel, amikor nyáron Cuki azt mesélte, hogy Tom bácsi
egy hölgynek írt leveleit adta postára?

Pat felsóhajtott, és kiverte a fejéből a bosszantó ügyet. Azért
sem hagyja, hogy elrontsa a délutánját! Judy szaténruháján
kívül még sok mást kellett venni. Pat imádott vásárolni. Olyan
izgalmas volt bemenni egy nagyáruházba, és kiválogatni, amit
meg akart venni, csinos holmikat nézegetni, amelyeket a
csillogó, lehengerlő környezetből kiragadva hazavihetett, hogy
ezentúl egy igazi otthon részét alkossák. Új drapériát kellett
vennie az ebédlőbe, a Nagy Szalon párnáira új huzatot és kis
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üvegtányérokat a karácsonyi ebéd első fogásának szánt,
behűtött gyümölcskoktél felszolgálásához. Judy némi kételyt
érzett azzal kapcsolatban, hogy túlzott előkelősködésre
törekedjenek; a „koktél” szónak mindent összevetve fura
zöngéje volt, és Ezüst Erdő mindig is felettébb mértékletes hely
volt…

– Jaj, drága Judy, ez nem olyasféle koktél!
Gyümölcsdarabkákból és gyümölcsléből áll, és a tetején egy
koktélcseresznye van. Imádni fogod.

Judy nem tiltakozott tovább. Ha Patsy finom tányérokra
vágyik, hadd legyen. Judy egyébként is biztosra vette, hogy
Binnie-ék sosem kezdik az ebédet koktéllal, és nagyzolásban
sosem ártott pár lépéssel megelőzni őket. Judy a városba tett
kiruccanás minden pillanatát élvezte, és olyan lágy fényű,
borvörös szatént vitt haza, amivel még a McDermott-kastélyt is
elkápráztatta volna. Tillytuckot mindenesetre elkápráztatta,
amikor este büszkén megmutatta neki.

– Kissé túl érzéki – csak ennyit tudott mondani. És azon az
estén nem kapott pitét. Tillytuck bevallotta magának, amikor
átballagott a magtárba, hogy azon ritka alkalmak egyike volt ez,
amikor hiányzott belőle a tapintat. Ha tudta volna, hogy Judy
hideg sült kacsát és egy tál lepirított burgonyát őriz a
kamrában, amit „kis falatként” kívánt vele megosztani, még
rosszabb véleménnyel lett volna a diszkréciójáról. Így azonban
Cuki fedezte fel a finomságokat, és Pattel meg Judyval lefekvés
előtt bekebelezték. Sid a végén érkezett, és leszopogathatta a
csontokat, melléjük pedig meghallgathatta Judy meséjét egy
elveszett gyémántgyűrűről, amelyre egy pulyka felvágott
begyében leltek rá véletlenül.

– Erről jut eszembe, meséltem-e má’ arról, amikó’ Hazel néni
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kislyánykorában először tisztított meg egy pulykát? Hohó,
akkora szégyent még nem láttak Ezüst Erdőben! Évekig nem
sikerűt kiköszörűni a csorbát!

– Mi történt, Judy?
– Ugye, sose árujjátok el, hogy elmontam nektek? Hazel néni

a fejibe vette, hogy ebédre megkopasztja és megtőti a pulykát,
és senki sem beszélhetett bele a dologba. Aznapra nem vártunk
vendéget, csak a család fogyasztotta el a pulykát, mer' nem
vagyunk olyan népek, mint Binnie-ék, akik mindent eladnak a
farmjukról, oszt krumplin és mutatóba' adott falatka húson
élnek. De aztán mégis váratlan vendégek érkeztek, egy
parlamenti képviselő meg az előkelő felesége. Hálát attam az
égnek, hogy vót a pulyka, de mi történt, amikó’ apátok egy
szeletet vágott a mellibő', hogy a hölgyvendégnek aggya az
összes fehér húst?

– Mondd már, mi történt, Judy! Ne titokzatoskodj!
– Még hogy titokzatos! Inkább nehezemre esik ilyet

mondani Ezüst Erdőről. Apátok később annyit nevetett, hogy
majd' belebetegedett. Nos, ne kerűgessük tovább a
legrosszabbat: Hazel nénikétek nem vette ki a zúzát, és amikó’
apátok lekanyarította azt a szeletet, magok, búza meg egy
marék zab esett ki a tányérra. Én persze nem vótam ott, sosem
ütem az asztalnál, amikó’ előkelő társaság vót, és még szerencse
is, hogy így történt, mer' sosem lettem vóna utána mán a régi.
Elég borzasztó vót a nagyanyátoktól hallani az esetet. Szegény
öreg hölgy utána mán sosem tudott emelt fejjel járni. Hohó,
most mán lehet rajta nevetni, bár akkó’ iszonyú tragédiának
tekintettük.

Cuki mindvégig harsányan nevetett, de Patet felzaklatta a
történet. Valóban rettenetes dolog történt, még ha
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negyedszázada volt is. Binnie-ékről sem mesélhettek volna
ennél rémületesebbet.

– Őszintén remélem, hogy a karácsonyi ebédünket nem
rontja el hasonló szégyenteljes esemény – mondta nyugtalanul.

– Egyet se aggódj, Patsy drágám! Most nincsenek pávatollak
a házban. Azok után az összest elégettem. Horace bácsikád
aszonta, hogy babonás vénasszony vagyok, és igencsak zabos
lett, mer' ő hozta őket a házhó’. Szóval semmi sincs, ami
balszerencsét hozna, de ettől még hálát adok majd az égnek, ha
rendben túlesünk rajta. Ahogy Tillytuck meg is jegyezte tennap,
érezhető bizonyos ideges feszűccség a levegőben.

– Tillytuck ma azt mesélte, hogy a nagyapja kalóz volt –
szúrta közbe Cuki. – És hogy átélte a halifaxi borzalmat is,
amikor az a lőszerrel megrakott hajó a háború idején felrobbant.
Mit gondolsz, Judy, Tillytucknak tényleg része volt abban a sok
kalandban, amikről azt állítja, hogy átélte?

Judy csak egy cinikus kacajjal válaszolt.
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5.

Közeledett a karácsony, és rengeteg volt a tennivaló. Pat és
Cuki úgy törték magukat, mint a güzük, Judy egyszerre három
irányba is repkedett, vagy legalábbis megpróbálta. Egy nagy
dobozba finomságot csomagoltak, és elküldték a szegény
Hilarynek, aki kénytelen volt a karácsonyt egy sivár torontói
panzióban tölteni. Fasírozottat és karácsonyi tortát kellett
összeállítani, Judynak próbára kellett járnia, mert készült az új
ruhája, és majdnem belepusztult, annyira nem bírta, az ezüstöt
és a rezet ki kellett fényesíteni, és mindennek ragyognia kellett.

– A házban minden olyan kedves – tűnődött Cuki a kanalak
tisztogatása közben. – Nem tudom, miért. Tulajdonképpen nem
szép, hanem kedves.

– Azért, mert szeretjük őket – válaszolta halkan Pat. – Évek
óta szeretjük és gondozzuk őket. Rettenetesen szeretek mindent
ebben a házban, Cuki.

– Szerintem túlzottan ragaszkodsz hozzájuk, Pat. Én is
szeretem a tárgyakat, de te valósággal bálványozod őket.

– Nem tehetek róla. Ezüst Erdő számomra a mindenség
közepe, és úgy érzem, évről évre egyre többet jelent. Azt
szeretném, ha a karácsony csodálatosan sikerülne, ha minden
tökéletes lenne, az emberek remekül éreznék magukat.
Szerinted hat gyümölcskenyér elég lesz, Judy? Szégyen lenne,
ha nem lenne elég mindenből.

– Bőségesen – nyugtatta meg Judy. – Mrs. Tom Robinson
nagyon pazarlónak tekint majd minket. „A gazdag konyhának
sovány örökség a vége", sóhajtotta a minap, amikó’ itt járt, hogy
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kölcsönkérje a paplanrögzítőket. „Hohó!", mondok erre,
„bizony mi nem olyanok vagyunk, mint a hídnál lakó
Birtwhistle-ok", mondok. „Mán egy kis vendégség után sincs
egy fikarcnyi vaj se a háznál, amíg ki nem egyenlítik a külön
számlákat!", mondok neki. Felszegett fejjel vonút el, de azér'
pontosan érezte a megjegyzésem súlyát. Az öreg Mrs.
Birtwhistle ugyanis az anyja unokatestvére vót. Hohó, túl sokat
tudok az errefelé lakókró’, hogy a saját konyhámban
szurkálódjon velem! Adja a Kaporszakállú, hogy Ezüst Erdőben
még sokáig ne kék végrendeletről beszéni!

– De Edith néni is azt mondja, hogy Ezüst Erdőben
túlságosan nagy lábon élünk – vetette ellen Cuki. – Szerinte
fösvényebbnek kellene lennünk.

– Fösvény! Gyűlölöm ezt a szót – berzenkedett Pat. –
Olyan… koszos a hangzása. Őszintén remélem, hogy Joe
időben hazaér. Ha így lesz, karácsony és újév között egyik este
partit kell adnunk a tiszteletére. Ó, úgy imádok partit rendezni!
Olyan jó látni, ahogy az emberek szépen kiöltözve, mosolyogva
és boldogan megérkeznek Ezüst Erdőbe. Remélem,
mindenkinek farkasétvágya lesz karácsony napján. Imádok
éhes embereket jóllakatni!

– Hohó, oszt minek is vannak a nők, ha nem azér', hogy
etessék a világot? – kérdezte csendes elégedettséggel Judy. –
No, nekem már az élvezetet okoz, ha azt látom, hogy egy
macska a tejet lefetyeli. Szívből örülök, hogy ti, lányok, teljesen
átérzitek, milyen is az igazi ezüst erdőbeli vendégszeretet.
Emlékszem, amikó’ Jessie nénétek iszonyú felhajtást csinál, mer'
váratlanul vendégek állítottak be, és nem vót a háznál semmi
harapnivaló. Én mondom, Ezüst Erdő sosem vót olyan szorult
helyzetbe', mint akkó’.
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– Viszont itt nincs annyi móka, mint Jebbséknél – jegyezte
meg Tillytuck, aki a szokott sarokban egy fejszenyelet
smirglizett, és úgy gondolta, Judynak nem ártana, ha letörnék
kicsit a szarvát. – Ők mindig veszekedtek. Ketten egymásnak
estek, aztán a többi is belekapcsolódott. Érdekes vót. Maguk
sosem torzsalkodnak. Még sosem láttam ilyen harmonikus
családot.

– Még jó, hogy nem veszekszünk! – méltatlankodott Pat. –
Borzalmas lenne, ha veszekedések lennének Ezüst Erdőben!
Remélem, soha, de soha nem lesznek.

– Akkor szerencsés család lesznek – vélte Tillytuck. – Nem
akad sok olyan család, ahol olykor nincs perpatvar.

– Én biztosan bele is halnék, ha bármelyikünk összekapna –
közölte Pat. – Átengedjük az ilyesmit a Binnie-ékhez
hasonlóknak.

A remény elevenen élt Joe-val kapcsolatban, de teltek-
múltak a napok, és nem jött hír sem róla, sem a hajójáról.
Három éve járt utoljára otthon, és Pat, amikor rajtakapta az
anyját egy bizonyos pillantáson, tudta, hogy neki is hiányzik a
tengerész fia. Anya karácsonyára árnyékot vetne, ha Joe nem
érne haza időben.

Pat tiszta és csípős karácsonynapban reménykedett némi
csikorgó faggyal és ameddig a szem ellát, zavartalan szűz
hóval, a bekötőút melletti kerítésoszlopokon kis fehér
hósapkával, de kétségei támadtak, amikor szentestén a késői
órában egy utolsó pillantást vetett a konyhaajtóból a kinti
világra. Judyval sokáig fent maradtak, hogy elkészítsék a
tölteléket a „madarakhoz", de Judy már az alváshoz készülve
összefonta fáradt ujjait a konyha melletti kamrácskában, és
Tillytuck is álomba merült, sőt talán hortyogott is a magtár
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padlásán. A dühös, civódó szél a nyírfákat tépkedte, és a csűrök
körül jajongott. Nem úgy hangzott, mintha másnap szép idő
készülődne, de az ember sosem adhatja fel a reményt, ahogy
Judy mondogatta mindig. Pat kizárta a dermesztő téli éjszakát,
és egy pillanatig csak állt az öreg, meleg konyhában, és úgy
általánosságban elgyönyörködött az elé táruló látványban.
Minden, amit szeretett, biztonságban volt a ház fedele alatt. A
ház békésen, elégedetten szuszogott álmában. Az élet
végtelenül édes volt.

Pat hiába sóvárgott a tiszta időre. Karácsony napjának
reggele köd és eső borzasztó keverékére virradt. Pat úgy
gondolta, az eső önmagában egyenes és igaz dolog, a köd bájos
és borzongató, de a kettő együtt rettenetes. Tillytuck is osztotta
a véleményét.

– Leszáll a köd, Judy – szomorkodott Tillytuck, amikor
bejött reggelizni. – Méghozzá erősen. Az esős időt még csak
elviselem, de az ilyen se ilyen, se olyanokat nem. Egy nőre
emlékeztet, aki nem tudja, mit akar. Nem, uram. Ez nem nekem
való.

– Hohó, én se tudom, mit tegyek, ha piszkos lábbal tapossák
össze a tiszta konyhámat! – füstölgött Judy.

– Azt kell tennünk, ami Új-Skóciában szokás, Judy.
Judy ráharapott.
– És az mi lenne, amit ott csinának, ha megkérdezhetem?
– Megteszünk minden tőlünk telhetőt – jelentette ki

Tillytuck ünnepélyesen, és kivitte a tejes sajtárokat. Most már
jobbára ő végezte a fejést.

Judy kelletlenül adta át a feladatot. Amikor Hosszú Alec
mégis ragaszkodott hozzá, attól tartott, hogy a gazdája már
öregnek tartja a fejeshez. És képtelen volt belátni, hogy
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Tillytuck rendesen megfeji az állatokat. Hisz a magtárban élő új
kiscicákat is elkényezteti, mert belefeji a tejet a szájukba! Így
nem lehet macskákat tanítani. Kandúr uraságot vagy
Merészkét, esetleg Kukutyint nem lehetett ilyesmin rajtacsípni.

Reggeli után szétosztották a kék, arany, lila és ezüst papírba
csomagolt ajándékokat, és mindenki elégedett volt. Pat attól
félt, hogy Sidnek esetleg nem tetszik majd a pompás
selyempizsama, amit vett neki, de nem így történt.

– A legmódibb pizsama, amit csak életemben láttam –
esküdözött Cuki.

– És ugyan hol láttál te férfipizsamát, kisasszony? – szegezte
neki a kérdést Hosszú Alec.

Gondolta, kiprovokál belőle valami dühös választ.
– A leértékelt áruk osztályán – vágott vissza Cuki, és

mindenki apán nevetett. Az ezüst erdőbelieknek nem kellett
sok a nevetéshez. Könnyen kacagásra fakadtak.

„Eszes kis jószág” – gondolta Judy, de aztán elszörnyedve
lemerevedett.

Tillytuck büszkén csomagolta ki az „asszonyságnak” szánt
ajándékát. Egy jeruzsálemi cseresznyebokrot! Kétségkívül
nagyon tetszetős volt fényes, zöld leveleivel és rubinpiros
gyümölcsével, és anya el volt ragadtatva tőle. De Judy hirtelen
visszavonult a konyhába, ahova Pat is követte.

– Mi a baj, Judy? Csak nem leszel éppen ma beteg?!
– Ne is legyen nagyobb baj ezen az áldott napon, Patsy

drágám, mint az én esetleges betegségem! Láttad, mit adott
Tillytuck az édesanyádnak? Nem kevesebbet, mint egy
jeruzsálemi cseresznyét! Csupa libabőrös lettem, amikó’
megpillantottam!

– De miért, Judy? Nagyon szép! Szerintem Tillytuck igazán
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kedves, hogy megemlékezett anyáról.
– Hohó, hát nem tuttad, hogy a jeruzsálemi cseresznye

balszerencsét hoz? Egyszer történt meg csak harminc éve, hogy
ilyesmi került a házba, és Tom bácsikád még aznap este meg is
csúszott a lépcsőn, és eltörte pár bordáját. Kérlek, Patsy
drágám, nem tudnád kivinni valahogy észrevétlen ezt a
növényt, amíg vége nincs az ebédnek?

Pat megrázta a fejét.
– Nem tehetjük. Megsértenénk Tillytuckot. Egyébként is

tudom, hogy anya hallani sem akarna róla. Egy olyan szép
növény, mint a jeruzsálemi cseresznye, nem hozhat
balszerencsét,

– Remélem, igazad van, Patsy drágám, de majd megláttyuk,
mi sül ki belőle! „Leszáll a köd", aszonta. Nem csoda, hogy így
van, ha eccer abban a percben is a magtárban őrizte azt a
jeruzsálemi akármit! De annyi a dogom, hogy nem érek rá itt
fecserészni.

– Azonnal utánanézek a vendégszobának, hogy minden
rendben legyen, ha valaki korábban érkezne – tüsténkedett Pat.
– Megkaphatom azt a csomózott szőnyeget, amit a padláson
őrzöl, hogy az ágy mellé fektessem? Azt, amin a nagy, puha,
bársonyos rózsák vannak?

– Hát persze. A kelengyés ládádba szántam, de amilyen
visszautasító vagy az összes férfival, szerintem lesz még arra
idő. Jó sok takarót tegyél az ágyra, Patsy drágám! Ha eljönnek a
Bay Shore-i nagynénik, lehet, hogy itt is éccakáznak. Ezüst
Erdőre pedig nem jellemző, hogy az eleganciát ne ötvözze a
kényelemmel. Ezzel szemben a glenwoodi Helen nénikéd, hát
te magad is jól tudod, hogy felveti az előkelősködés: selyem
ágytakarók, csipkés-szalagos kis párnák, de mindig azt hallom
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az ott alvóktól, hogy majd' megvette őket az isten hidege.
Eccer a lelkész úr is ott alutt, és úgy fázott, hogy éccaka

takarót keresve kóboróni kezdett a házban, és leesett a hátsó
lépcsőn. Nagy szégyen vót, nekem elhiheted.

Cuki már megvetette a vendégszobai ágyat, és igencsak
felpaprikázódott, amikor Pat ragaszkodott ahhoz, hogy újra
megvesse.

– Mire betöltöd a harmincat, Pat, olyan rémes leszel, mint
Edith néni, aki azt képzeli, hogy rajta kívül senki sem tud
rendesen megcsinálni semmit. És Judy sem jobb nálad,
gondoljon magáról akármit is! Hetek óta tanít, hogy kell
mártást készíteni, de amikor ma meg akartam csinálni, nem
eresztett a közelébe. Torkig vagyok veletek.

– Ne haragudj, Cuki! Olyan szépen vetetted meg, ahogy
csak lehet, de az extra takarókat is rá kell tenni az ágyra. Tudod
jól, Cuki, mennyire szeretek ágyat vetni, és közben a sok fáradt
emberre gondolni, akik ott alszanak majd. Nem viselném el, ha
Ezüst Erdőben bárki is fázna. Kérlek, hozz egy kis ezüstpucolót,
és takarítsd le a tükröket! Szeretném, ha úgy ragyognának, mint
a gyémánt, kivált a hallban lévő.

A hallban lógó tükröt Marie Bonnet ükanyjuk hozta még
Franciaországból. Vöröses rézkeretbe foglalt, hosszú, csillogó
tükör volt, és Pat egyszerűen imádta. Cuki is szerette, mert úgy
érezte, szebb benne, mint Ezüst Erdő bármely más tükrében.

– Mindig is ez mutatta a leghízelgőbb tükörképet – vélte
Judy, amikor Cuki nekiállt a keretet tisztogatni. – Sok szép arc
tekintett mán bele.

– Vajon, ha egy holdfényes éjszakán néznénk bele –
álmodozott Pat, aki mintegy véletlenül átment a hallon, hogy
megbizonyosodjon róla, Cuki tényleg jól tisztogatja a keretet –,
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látnánk-e a sok árnyat, akik beletekintenek, visszatükrözné-e a
tükör az arcukat?

– Hohó, ahhó’ a McDermott-kastély elvarázsolt tükre kéne –
kuncogott Judy. – Az a tükör merőben más vót, mint a többi.
Átok űt rajta. Mindig rettegtem tőle. Vót, hogy barátként
viselkedett, vót, hogy ellenségként. A félelmem ellenére is bele
akartam nézni, hogy lássam, visszatekint-e belőle valami.

– És visszanézett-e valaha is, Judy?
– Soha, drága kislyányom. Az a tükör nem a hozzám

hasonló eccerű népeknek vót. Sosem láttam benne szörnyűbbet,
mint a saját szeplős képemet. De vót, aki mást látott.

– Mit láttak, Judy?
– Hohó, nincs most idő rá, hogy elmeséljem. Ebben a szent

percben neki kell látnom a mazsolás mártásnak.
Pat becsukta a hall ajtaját, és elszántan nekivetette a hátát.
– Tapodtat sem mész sehova, Judy, amíg el nem mondod,

mit lehetett a McDermott-tükörben látni! Még ha nem lesz
mazsolás mártás idén karácsonykor, akkor sem!

– Hohó – adta meg magát Judy. – Tán jobb is, ha most
mesélem el, és nem akkó’, amikó’ Tillytuck közbevághat, és azt
állíthatja, hogy kilépett a tükörből! Hallottátok, amikó’ egyik
este éppen azt meséltem, hogy South Glenben eccer
táncmulaccságot rendeztek, és sokáig fent maradtak, egészen
éjfél utánig, és megjelent a Pokolfajzat odalentről? Tillytuck
ünnepélyesen megszólalt, és aszonta: „Én is ott vótam.” Na,
persze, válaszótam elég gunyorosan, akkó’ már biztosan benne
jár a korban, Tillytuck, hisz az a táncmulaccság vagy nyócvan
éve vót. De ő egy vigyorral megúszta a dogot. Azt az embert
nem lehet szégyenbe hozni. De nem emlékszem mán a tükörrel
kapcsolatos összes történetre. Vót egy Kathleen McDermott, aki
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nem vót különösebben jó ember, és egy este ez a fáintos hölgy
kiszökött a kastélybó’, hogy találkozzon, oszt elszökjön az úri
kedvesével. De a nagyúri szerető hozzá tartva halálát lelte, és
Kathleen abban a hiszembe' sietett haza, hogy senki sem fog
rájönni, hogy távol járt. Csakhogy McDermott belenézett a
tükörbe, és mindent látott, és becsukta az orra előtt a kaput.
Bridget McDermott pedig látta a tükörben a katona férje halálát
Indiában abban a pillanatban, amikó’ bekövetkezett. De azt
senki sem tutta, hogy Nora McDermott mit látott, mer' szegény
kis lélek elejtette a kezében tartott lámpát, a ruhája lángra
kapott, és két óra múlva szegényke meghót.

– Jaj! – borzongott meg kéjesen Cuki. – Miért tartottak ilyen
szörnyű tárgyat a kastélyban?

– Mer' oda tartozott – közölte rejtélyesen Judy. – Nem lehetett
rávenni őket, hogy vigyék máshova. És sokszor barátságosan
viselkedett. Eileen McDermott megtutta belőle, hogy a férje él,
és a hajótörés után egy dél-tengeri szigeten rekedt, miközben
egész télen mind azt hitték, hogy vízbe fulladt. Eileen látta a
férjit a tükörben. És az én időmben élő McDermott uraság egy
este látott a tükörben egy menüettet, és többé sosem vót a régi.
Most azonban megyek vissza a konyhába. Elég időt
pocsékoltam el itt szájjártatással.

– Az előkészületekben éppen az a szórakoztató, hogy
átbeszéljük a dolgokat – szögezte le Cuki, és még utoljára
áttörölte a tükröt. Nem voltak benne kísértetek. De Cuki titkon
elégedett volt azzal, amit benne látott.
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6.

Végül minden elkészült. Gyönyörűen megterítették az
asztalt, Pat háromszor levetette Cukival a terítőt, mire olyan
sima lett, hogy kivívta a megelégedését, a házat étvágygerjesztő
illatok lengték be, és Judyt kivéve mindenki díszbe vágta
magát.

– Nem veszem fel a csicsás ruhámat, amíg vége nincs az
ebédnek. Nem akarom, hogy pecsétek tarkíccsák! Amikó’
elmosogattam az utolsó edínyt is, majd szépen felsurranok, és
vacsorára felőtöm. Akkó’ majd láthatnak elegánsan! Csodálatos
az asztal, Patsy, de szerintem még szebb lenne, ha nem trónóna
a közepén az a cseresznyés izé.

– Gondoltam, örülne neki Tillytuck. Tudod, nagyon
érzékeny. És ha tényleg balszerencsét hoz, az már
mindenképpen bekövetkezik, és akkor meg nem mindegy, hova
rakjuk?

– Ilyesmit beszél ez a lyány, és titkon somolyog az ostoba
vénasszonyon! Hohó, majd megláttyuk, Patsy. Joe végül is nem
érkezett meg, és megvan róla a véleményem, mi akadályozta
meg.

Pat boldogan hordozta körbe a tekintetét. Minden tökéletes
volt. Gyorsan fel kell sietnie, hogy megkösse Sid nyakkendőjét,
gondolta. Szerette a nyakkendőjét megcsomózni, és Sid ezt
Ezüst Erdőben senki mástól nem fogadta el. Kit érdekelt, hogy
odakint zuhog a hideg eső? Idebent meleg és barátságos volt
minden, a mosolygó szobákat betöltötte a karácsony varázsa.
Aztán kipi-kop, koppant a régi rézkopogtató a bejárati ajtón!
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Megérkeztek az első vendégek: Brian bácsi és Jessie néni, akiket
meg sem hívtak, mégis úgy döntöttek, beugranak a szabad és
könnyed családi szokás szerint, és magukkal hozták New
Brunsvvickból a gazdag, öreg Nicholas Gardiner unokatestvért
is, aki látogatóban volt náluk, és szeretett volna Ezüst Erdei
rokonaival is találkozni. Amikor beengedte őket, Pat vadul
körbehordozta tekintetét, hogy megállapítsa, be lehet-e
szorítani még három terítéket anélkül, hogy elrontanák az
összhatást, de látta, hogy nem. A jeruzsálemi cseresznye
megkezdte végzetes aknamunkáját.

Hamarosan mindenki megjött: Frank és Winnie, Hazel néni
és Robert Madison bácsi, meg a sok kis Madison, a két fenséges
anyai nagynéni, Frances és Honor a Bay Shore-i farmról, Tom
bácsi meg Barbara és Edith néni, aki szokása szerint
helytelenítő képet vágott.

– Mazsolás mártás – szimatolt bele a levegőbe, miközben
felfelé kapaszkodott a lépcsőn. – Judy Plum szándékosan ezt
főzött. Tudja, hogy nem ehetek belőle. Mindig emésztési zavart
okoz.

De úgy tűnt, a karácsonyi asztal körül senkit sem bántanak
emésztési problémák. Eleinte minden a legnagyobb rendben
ment. Egy drága, finom, aranybarna szemű és ezüstös hajú
hölgy ült az asztalfőn, mosolyától mindenki úgy érezte, hogy
szívesen látott vendég. Pat segített Judynak felszolgálni, a
többiek pedig mind helyet foglaltak. A gyerekek külön
asztalhoz ültek a Kis Szalonban, mert ez volt a bevett szokás, és
a koktélos fogás gond nélkül lezajlott. A három extra koktélt
Cuki állította össze sietve, de elfelejtett koktélcseresznyét tenni
a tetejükre. Az egyiket természetesen Edith néni kapta, és Judy
Plumot hibáztatta miatta, Frances anyai nagynénihez került a
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másik, aki ezt megaláztatásnak tekintette. A harmadik Nicholas
kuzinnak jutott, aki fütyült arra, hogy van-e rajta cseresznye
vagy sem, amúgy sem evett az istenverte marhaságból. Tom
bácsi megette az övét, bár Edith néni emlékeztette rá, hogy a
koktélcseresznyétől az idősek általában emésztési zavarral
küszködnek.

– Még nem vagyok olyan idős – vetette oda mereven Tom
bácsi, aki meglepően fiatalosan festett, amire Pat és Judy rögtön
fel is figyelt. Régebben hullámos, lengő, fekete szakálla, amely a
nyáron fokozatosan rövidült, már csak egy hegyesre nyírt,
elegáns kis szakállka volt, és a régi okuláréja helyett
aranykeretes félszemüveget viselt. Pat a Kaliforniába küldött
levelekre gondolt, de aztán eltökélten elhessegette a gondolatot.
Semmi sem ejthet foltot a karácsonyi ebéden, bár Winnie olyan
történetet mesélt, amit jobb lett volna, ha sosem szellőztet meg.
Judy az elszörnyedéstől majdnem sóbálvánnyá vált a
konyhában, amikor Winnie tisztán csengő hangja kiszűrődött
hozzá:

– Tudjátok, ez mindjárt a házasságkötésünk után történt.
Még nem is rendezkedtem be teljesen. Egyik este váratlan
vacsoravendégek állítottak be, és elküldtem Franket a boltba,
hogy hozzon szeletelt sonkát a sebtében összeállított tálhoz.
Amikor elrendeztem, kicsit rózsaszínnek találtam, és helyes kis
bodros petrezselyemszálakkal díszítettem. Nagyon művészin
festett! Frank körbekínálta, aztán ő is vett egy falatot. Letette a
villáját, és rám nézett. Tudtam, hogy valami szörnyű baj van, de
mi? Megállt a kezemben a kancsó tea, és felkaptam egy falat
sonkát. Mit gondoltok, mi volt a gond? – nézett körül pajkosan.
– Nyers volt!

Fergeteges kacagás töltötte be az ebédlőt. Pat a nagy zajban
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észrevétlenül kiosont a konyhába, ahol Judyval némán
dühöngtek. Amikor Winnie először mesélte a történetét Ezüst
Erdőben, nagyot nevettek. De más lapra tartozott, hogy ezt
elmondja ország-világnak.

– Micsoda szégyen, hogy Edith és Mrs. Brian is hallotta! –
jajdult fel Judy. – De ne bánj vele kemény kézzel, Patsy!
Nagyon is jól tudom, mi oldotta meg a nyelvét. És feltűnt, hogy
Cuki a Kis Szalonból átrakta a keskeny zöld széket Brian
bácsikádnak, pedig annak a széknek elrepedt az egyik lába?
Valahányszor eddig bementem, mindig kicsit szélesebb vót a
repedés. És csak a Kaporszakállú tuggya odafent, hogy kitart-e
az étkezés végéig. Tillytuck pedig duzzog, mer' megcsúszott a
padlón, és ráesett a kutyájára. Aszongya az a két ballábas, hogy
szándékosan csepegtettem mártást a sarka alá. De ideje bevinni
a levest.

Abban a pillanatban, mintha csak Judy szavai a végszót
jelentették volna, a jeruzsálemi cseresznye megmutatta, mire
képes, ha úgy istenigazából nekidurálja magát. Mintha minden
egyszerre történt volna. A Judy szavaitól még durcásabb
Tillytuck kinyitotta az ajtót, és dühösen kicsörtetett az esőbe.
Tom bácsi ázott, csöpögő bundájú újfundlandija, aki követte
Ezüst Erdőbe a swallowfieldieket, berontott az ajtónyitáskor.
Csak Kutya, akire korábban Tillytuck ráesett, ezt egyszerűen
nem tűrhette, nekitámadt a behatolónak. A két kutya szőrös
lavinaként csapódott Patnek, aki éppen az ebédlőajtó felé indult
kezében egy tálca isteni levessel, amit Judy csirkehúslevesnek
hívott. Szegény Pat lerogyott a kutyák, törött tányérok és
kiömlött leves keverékébe. A zajt hallva mindenki kisietett a
konyhába, csak Nicholas kuzin maradt a helyén. Hazel néni
kétéves babája fülsértően visítani kezdett. Edith néni ott
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helyben szívrohamot kapott. Judy Plum – életében először és
utoljára – elvesztette a fejét, de eredményesen, ugyanis
felkapott a tálalóról egy hatalmas borstartót, és a marakodó,
acsargó kutyák képébe vágta a tartalmát. A hatás azonnali volt.
Az újfundlandi kivált a verekedésből, eszeveszetten átvágtatott
az ebédlőn, tönkretette Jessie néni új, világoskék
zsorzsettruháját, amikor nekiment, aztán átrohant a hallon,
felvágtatott az emeletre, nekifutott a finom pasztellszínű
tapétás falnak, majd ismét lerobogott, és a bejárati ajtón át
távozott, amit Billy Madison nagy lélekjelenléttel kinyitott
előtte. Ami Csak Kutyát illeti, ő bevágtatott a véletlenül nyitva
felejtett pinceajtón, és leverte a lépcsőkön keresztbe fektetett
deszkapolcot. Csak Kutya, a polc, három bádogrocska, két mély
serpenyő és Judy sült szilvabefőttjéből vagy egytucatnyi gurult
le a pincelépcsőkön.

Úgy tűnt, hogy Ezüst Erdőben vagy egy negyedórán át
tombolt a teljes zűrzavar. Edith néni levegő után kapkodott, és
hideg borogatást követelt. Barbara néni kénytelen volt felkísérni
az emeletre, hogy ellássa.

– Az izgalomtól mindig fájdalom nyilall a szívembe –
mormolta sajnálatra méltóan. – Judy Plum ezzel tökéletesen
tisztában van.

Tom és Brian bácsi fetrengett a nevetéstől. Frances és Honor
néni olyan képet vágott, amiről lesírt, hogy: „Bay Shore-ban
nem így mennek a dolgok.” És szegény Pat szédelegve
tápászkodott fel a földről, a ruhájáról leves csöpögött, az arca
piros volt a szégyentől és a megaláztatástól. A helyzetet Cuki
mentette meg. Páratlanul viselkedett. Egy másodpercre sem
veszítette el a hidegvérét.

– Mindenki menjen vissza és foglaljon helyet! – utasította a
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többieket. – Elég a kiabálásból, Buddy… hagyd abba, ha
mondom! Szaladj csak fel, Pat, és öltözz át! Takarítsd fel a
rendetlenséget, Judy! Bőven maradt leves. Pat csak a tányérok
felét tette a tálcára, és Judy egy tállal elrejtett a kamrában. Egy
szempillantás alatt felmelegítem. Csukjátok be a pinceajtót, és
az a kutya maradjon lent, amíg ki nem könnyezi a borsot!

Judy később váltig állította, hogy még soha nem volt
annyira büszke senkire, mint akkor Cukira. De abban a percben
szegény csak a legkeserűbb megaláztatást érezte. Ehhez
foghatóan szégyenteljes eset még nem volt Ezüst Erdőben. Csak
kapja a keze közé Tillytuckot! És azt a jeruzsálemi cseresznyét!

A vendégek meglepően rövid idő alatt visszaültek az
asztalhoz, ahol Nicholas kuzin békésen sós kekszet majszolt az
egész felfordulás alatt. Cuki és Judy felszolgálta a levest. Pat
átöltözött, és összeszedetten jött vissza. Két macska, akiknek az
idegrendszere romokban hevert, bemenekült Judy
kamrácskájának békés nyugalmába. A jeruzsálemi cseresznye
az alkalmas pillanatra várt. A libás, kacsás és pulykás fogás
hatalmas sikert aratott, Judy mazsolás mártásáról pedig
kijelentették, hogy felülmúlhatatlan. A desszert bámulatos volt,
bár Nicholas kuzinnak sikerült feldöntenie egy korsó mártást,
amely végigfolyt a terítőn. Judy bejött, és nyugodtan feltörölte.
Már visszanyerte az erejét, és mindenre felkészült.

Pat leült a desszerthez, és nagy nevetés támadt. Az emberek
születésüktől a halálukig azért keresték Pat társaságát, mert a
nevetés adományában részesítette őket. Bár titkon aggodalom
gyötörte a szívét: Jessie néni csak három kanállal evett a
pudingjából. Talán nem volt jó? És Winnie… valahogy…
rosszul nézett ki. Hirtelen elcsendesült és nagyon elsápadt.

Judy hálát adott az égnek, hogy a meghasadt szék kibírta az
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ebéd végéig, bár ijesztően recsegett, valahányszor Brian bácsi
megmoccant rajta. Aztán következett a „nagyszabású
mosogatás” a konyhában, ahogy Judy nevezte. Judy, Pat és
Cuki hármasban vidáman elvégezték. A nagy karácsonyi ebéd
nem is sikerült olyan rosszul. A vendégek a remek közös
beszélgetést élvezték a Nagy Szalonban, a gyerekek körbeülték
a Kicsiben Tillytuckot, aki történetekkel szórakoztatta őket.

– Rémes hazugságokkal – állította Judy.
De Tillytuck egyszer azt mondta, hogy: „Micsoda unalmas

fickó lennék, ha mindig csak igazat mondanék!” Mindenesetre
a kicsik csendben voltak, és ez volt a lényeg.
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7.

Miután letudták a mosogatást, Judy és Pat a vacsorán
kezdték törni a fejüket. Judy eltökélten félretette a jeruzsálemi
cseresznyét a tálalóra, a törékeny széket pedig a hallban lévő
szekrénybe rejtette. Elővették a százszorszépekkel kivarrt, tiszta
terítőt, és Pat kezdett felvidulni. Végtére is a vendégek jól
érezték magukat, és ez volt a legfontosabb. Még Edith néni is
sápadtan, hősiesen és megbocsátó hangulatban jött le. Csak
Kutya előkúszott a pincéből, és összegömbölyödött a szokott
sarkában. Ezüst Erdőben vidám hangok csendültek, lángok
fénye táncolt a szép edényeken, finom ennivalókat hoztak elő a
kamrából és a pincéből, és Pat büszkén gondolt arra, hogy a
meggyújtott gyertyákkal még szebb a vacsoraasztal, mint
amikor az ebédhez terítettek. Az asztal körül boldog, bölcs és
kedves arcokat látott.

– Mi baja Winnek? – kérdezte Cuki, aki úgy döntött, hogy
segít felszolgálni Patnek és Judynak, és majd később velük
vacsorázik a konyhában. – Sárga meg zöld az arca… csak nem
beteg?

Még szinte el sem hangzott a kérdés, Frank sietett ki, és
valamit Pat fülébe súgott, aki rémülten kiáltott fel.

– Nem tartottam okos dolognak, hogy eljöjjünk – folytatta
Frank. – De annyira szeretett volna, és tudod, még két hétig…
nem számítottunk erre.

Pat félretolta, és kiszaladt a telefonhoz. Ezüst Erdőben
megint eluralkodott a zűrzavar. Winnie-t felkísérték a Költő
Szobájába. Pat és Judy eszeveszetten futkosott ide-oda. Anya
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nem tudott az asztalnál maradni. Cukit magára hagyták, hogy
egyedül állja a sarat, és ő tette is a dolgát. Ahogy Tillytuck
sokszor mondogatta, Cukinak helyén volt a szíve. De az étkezés
egyhangú lett. Nem harsant nevetés. És a vendégeknek –
Nicholas kuzin kivételével – elment az étvágyuk. A szakadó
esőben megérkezett az orvos egy ápolónővel, és a vendégek az
első adandó alkalommal távoztak, csak Nicholas kuzin nem, aki
a helyzetet fel nem ismerve kijelentette, hogy pár napot
maradni szeretne Ezüst Erdőben.

Amint elmentek, Judy fagyos arccal bemasírozott az
ebédlőbe, kivitte Tillytucknak a jeruzsálemi cseresznyét, és
rázúdította minden haragját:

– Tüntesse el, amilyen gyorsan csak lehet, ezt az izét a
házból, Josiah Tillytuck! Már ippeg elég bajt csinát! Nem tűröm
meg egy pillanattal sem tovább!

Tillytuck alázatosan engedelmeskedett. Ugyan minek kötné
meg magát az asszonyokkal szemben?

Különös csend telepedett Ezüst Erdőre. Várakozásteljes
csend. Elmosogatták a vacsoraedényeket, elraktak mindent a
helyére, Judy, Pat és Cuki leült a konyhában égő tűz elé, és
vártak… és téli, piros ranett almát ettek a vacsora helyett,
amiről meg is feledkeztek. De a történtek ellenére is kezdett
kitörni belőlük elfojthatatlan vidámságuk. Végül is volt min
nevetni.

Tillytuck a megszokott sarokban pipázott, Csak Kutya a
lábánál feküdt. McGinty Pat közelébe húzódott, amennyire csak
tudott, és Merészke meg Kukutyin is bátortalanul előbújt. Apa
és Nicholas kuzin a Kis Szalonban a családtörténetet idézték fel,
Sid egy detektívregényt olvasott az ebédlőben. Az élet kezdett
visszatérni a megszokott kerékvágásba, ha nem hallatszottak
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volna fentről elfojtott hangok, és időnként nem jött volna le a
fehér fityulás ápolónő a konyhába.

– Ohó! Micsoda nap! – sóhajtott fel Judy.
– Rettenetes volt – értett egyet Pat. – De egy nap majd olyan

történet lesz, amin nevethetünk. Talán ezért nem mennek
mindig simán a dolgok. Akkor semmi érdekes nem akadna.
Bárcsak Hilary itt lett volna ma! Részletes beszámolót kell
írnom neki. Hogy nézhettem ki levessel leöntve a kutyák
között! Az ünnepi levesestányérok közül nyolcat ki kellett
dobnunk a szemétbe, és a törékeny széknek is vége, szilvabefőtt
sem lesz jövő őszig, de tulajdonképpen ennyi a tényleges kár.

– Remélem is – fülelt a mennyezet felé Judy. – Mit kezdett a
cseresznyéjivel, Tillytuck? Ha visszavitte a magtárba, ma éjjel
biztos leég!

– Behajítottam a disznóólba – válaszolta kedvetlenül
Tillytuck.

– Az ég segítse szegény állatokat! – fohászkodott Judy.
– Sosem felejtem el Frances néni arckifejezését – kuncogott

Cuki.
– Hohó, még hogy Frances néni? Ne is törődj vele, Cuki

drága! Bay Shore-ban is megesett már egy és más. Jól
emlékszek, hogy eccer átmentem hozzájuk a munka
dandárjában segíteni, Frances néni éppen egy nagy tál piros
ribizlilekvárt akart az asztalra tenni, amikó’ vérfagyasztó
kiáltást hallatott, és hanyatt esett a tállal együtt! Mi ehhez
képest a mi levesünk? Úgy nézett ki, mintha meggyilkóták, és
minden csepp vére kifolyt vóna! Először azt hitték, rohamot
kapott, de aztán kiderűt, hogy egy rosszcsont kisfiú bebújt az
asztal alá, és elkapta a lábát! Ó, istenem, hányszor nevettem
rajta! A ruhája tönkrement, és hogy milyen dühös vót… Patsy
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drágám!
– Mi a baj, Judy?
– Semmi különös – válaszolta Judy kétségbeesett hangon –,

csak elfelejtettem felvenni a vasárnapi ruhámat a nagy
felfordulásban! Kiszállt a fejemből a kutyák verekedése miatt,
így aztán a társaság előtt a régi darócruhámban parádéztam.

– Semmi baj, Judy – vigasztalta Pat, amikor látta, mennyire
feldúlt Judy. – Senki sem vette észre. És pecsétes lehetett volna,
akkor meg mit vittél volna a McDermott-kastélyba?

– Edith nénikéd biztos azt gondúja, hogy a régi darócomon
kívül nincs egy rongyom sem – nyögött fel Judy. – Bár ha
észrevettétek, az ő ruhájábó’ sem szedték ki az összes fércszálat.
Csak az ember nem szokott hozzá a kutyaviadalhoz a
konyhájában – vetett rosszalló pillantást Tillytuckra. – Sok éve
mán, hogy ilyesmit láttam… az utolsó a South Glen-i
templomban vót vagy tíz éve. Hohó, az vót ám a purparlé! Billy
Gardiner a kutyáját is elhozta a templomba. Nem csinátak
belőle nagy ügyet, mer' mindenki tutta, hogy szegény Billy csak
félig van ott, és amúgy is leűtek egy hátsó padba, és a kutya
tisztességesen viselte magát, bár eccer iszonyúan felvonított,
amikó’ egy városi hölgy felállt, és egyedül énekelni kezdett. A
kutyát persze nem hibáztatta senki. De azon a napon
becsámborgott még egy kutya, mer' nyitva hagyták az ajtót, és
Billy kutyája nekiugrott. Az ismeretlen kutya végigvágtatott a
padsorok között, Billyé meg kergette. Pontosan a szószék alatt
fogták fülön. Ohó! – Az emlék hatására tündöklő ruhájáról
megfeledkezve Judy dülöngélt a nevetéstől.

– Mit csináltak, Judy?
– Hogy mit? Jimmy Gardiner és Tom Robinson előjárók

megragadtak egy-egy kutyát, és a grabancuknál fogva
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kicipelték őket. Képzeljétek csak el, drága lyányok… egy
hosszú szakállú, tiszteletre méltó, idős előjáró a legkevésbé
keresztyényi képpel ment végig a padsorok mellett, az egyik a
templom egyik felén, a másik a másikon, és kinyújtott
kezükben ott lógtak a kutyák.

– Én is ott vótam aznap a templomban – szúrta közbe
Tillytuck. – Jól emlékszem rá.

Judynak ez már sok volt. Felállt, és bement a kamrába. Sid
kijött, és közölte, hogy Nicholas kuzin le szeretne feküdni, és
magával vinne egy meleg vizes palackot. Pat elkísérte a
vendégszobába. Tillytuck, amikor rájött, hogy kiesett a
pikszisből, átment a magtárba.

Pat éppen lejött a lépcsőn, amikor kopogtattak. Ki az ördög
lehet ilyen késő éjszaka? Cuki ajtót nyitott, és… a csillagtalan,
esős éjszakából kivált Joe kapitány magas, bronzbarna, a kínai
tengereken átélt tájfunok nyomán megváltozott, mégis
felismerhető alakja.

– Iderepültem – közölte lakonikusan. – Halifaxből.
Alkonyatkor értem Charlottetownba, és autót béreltem, hogy
kijöjjek ide. Azt reméltem, valahogy sikerül vacsorára
ideérnem. De annak a kocsinak minden baja volt, ami csak
lehetett, végül a tengelye is eltört. De azért most itt vagyok, és
miért vagytok még mind fent, és vágtok ilyen ünnepélyes
arcot?

Pat elmondta, és Joe füttyentett.
– A kis Winnie! Én még most is gyerekként emlékszem rá.

Micsoda éjszaka arra, hogy idelátogasson a gólya! Akad valami
a kamrában, Judy?

Régi mosolya elvette az esetleges sértés élét. Joe tisztában volt
vele, hogy van valami a kamrában. Judy félretett egy egész
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pulykát meg egy fazék levest. Mire anya is lejött, hogy
megölelje Joe-t, aztán ismét aggodalmasan felsiessen az
emeletre, Judy már meg is terített, és mind asztalhoz ültek, még
Tillytucknak is megbocsátottak, akit Cuki hívott át a magtárból.

– Á, ezért érdemes hazajönni! – sóhajtott fel Joe. – Majdnem
felnőtt vagy, Cuki. Van udvarlód, Pat?

– Hohó, ezt bizony nem árt megkérdezned – füstölgött Judy.
– Nem gondolod, hogy ideje egy újabb esküvőnek Ezüst
Erdőben? De Pat úgy letorkolta Elmer Moodyt a múlt héten,
hogy bizonyára megesküdött, hogy többé nem teszi be a lábát
Ezüst Erdőbe.

– A száján át vesz levegőt – mondta Pat könnyedén.
– Miket nem mond! Szegény fiúk mindegyikében talál

valami kivetnivalót. És veled mi a helyzet, Joe? Nem jössz haza,
hogy feleséget keress?

Joe meglepő módon elpirult. Pat ennek csak félig-meddig
örült. A szóbeszéd szerint Joe kapitány időnként több lánynak
is írogatott. Egyik sem volt elég jó Joe-nak… És megint a régi
történet: változás, változás. Pat végtelenül gyűlölte a változást.
Fagyos, váratlan lehelete mindig meglegyintett mindent, még a
legvígabb pillanatokat is, és a balsejtelem borzongását hozta
magával.

– És mégsem vagy tele tetoválással, Joe! – jegyezte meg Cuki
félig-meddig csalódottan.

– Csak a kézfejemen – mutatott egyik kezén egy kék
horgonyt Joe, a másikon pedig a neve kezdőbetűit.

– Az én kezemre is rátetoválod a kezdőbetűimet? – lelkesült
fel Cuki.

Mielőtt azonban Joe válaszolhatott volna, egy köntösbe
burkolt, felháborodott öregember rontott be a konyhába:
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Nicholas kuzin, aki határozottan dühös volt.
– Macskák! – acsargott. – Macskák! Éppen pihentető álomba

merültem, amikor egy hatalmas macska ugrott a hasamra!
Jegyezzétek meg, hogy a hasamra! Utálom a macskákat!

– Bizonyosan Merészke volt – sikkantott fel Pat. – Úgy szeret
a vendégszobai ágyon aludni! Igazán sajnálom, Nicholas
kuzin…

– Még hogy sajnálod, kisasszony! Ha egyszer felriasztanak,
többé nem tudok elaludni. A sajnálat vajon segít ezen? Azért
jöttem le, hogy keressétek meg azt a macskát, és tegyétek zárt
helyre. Nem tudom, hol az a nyomorult állat, feltehetően bebújt
az ágy alá, és további gonoszságokat tervez…

– Megátalkodott, szörnyen megátalkodott… – motyogta elég
jól hallhatóan Tillytuck. Cuki nyávogott, mire Nicholas kuzin
dühösen rámeredt.

– Ezüst Erdőben már nem olyan illő a viselkedés, mint az én
időmben volt – közölte lesújtóan. – Egyáltalán nem jött
könnyen álom a szememre. Túl nagy odafent a jövés-menés.
Tán beteg valaki?

– Igen, de nem fertőz – nyugtatta meg Judy.
Pat próbálta visszafojtani a nevetést, és felsietett az emeletre.

Merészkét a hall sarkában találta: ott kucorgott, és nyilván azt
próbálta meg kisütni, hány élete maradt. Életében most az
egyszer meghunyászkodott. Pat levitte, és kizárta a hátsó
verandára, de a simogatásról nem feledkezett meg, mert nem
kedvelte különösebben Nicholas kuzint.

A mérges urat végül sikerült rábírni, hogy feküdjön vissza
az ágyába. Idős elméjében kétségkívül szöget ütött egy
gondolat, mert amikor Pat felkísérte, Nicholas kuzin odasúgta:

– Talán nem kéne egy olyan fiatal lánynak említenem, mint
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te, de… tán babáról van szó?
Pat bólintott.
– Nos, akkor nem árt szemmel tartani azt a macskát –

kémlelt körül nyugtalanul Nicholas kuzin. – Kiszívják a
kisbabák lélegzetét.

– Milyen véleménnyel lesz Nicholas kuzin Ezüst Erdőről? –
jegyezte meg Pat félig gyászosan, félig nevetve, amikor
visszament a konyhába. – Még a macskáink és a kutyáink sem
tudnak viselkedni! Ami pedig téged illet, Cuki, igazán
szégyellem, amit tettél. Miért nyávogtál rá?

– Nem rá nyávogtam, hanem csak úgy nyávogtam egyet –
válaszolta komolyan Cuki.

– Szükségtelen aggódnotok, hogy Nicholas kuzin mit
gondol az állataink felől – szipogott megvetően Judy. –
Korábban egy rossz szavam sem vót rá, mer' mégiscsak az
unokatestvéretek, és a vér erősebb a víznél, de hallottátok már,
milyen fáintosan kezdte Nicholas kuzin az életit? Amikor a
csecsemő öccse meghót, az öreg Nicholas – bár akkó’ még csak
tizenegy vót – fejenkint egy centér' beengedte az összes
szomszéd gyereket, hogy megnézzék szegény kis testit a
koporsóban. Azzal alapozta meg a vagyonát. Addig forgatta azt
az ötven centet, amíg az minden forgatással egyre több lett, és
soha nem spekulált rosszul.

– Ez tényleg igaz, Judy? Nem kevered össze valaki mással?
– Soha, drága kincsem. A Gardinerek nem mind angyalok.

Éveken át nevettek családi összejöveteleken ezen a történeten.
Még az anyja is. Bowmannek született, és Nicholas kuzin tőle
örökölte a furcsaságait. Így oszt inkább sajnálni kéne, mint
kinevetni.

– Igazad van – értett egyet Pat. – Gondolj csak bele, hogy
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sosem ismerte azt az örömet, hogy egy kedves, bársonyos
bundájú macskát szeressen.

– De rettenetesen gazdag, nem, Judy? – kérdezte Cuki.
– Bizonyos szempontból igen, Cuki drága. De jobb

szegénynek lenni, és gazdagnak érezni magunkat, mint
fordítva. Hallgassátok csak! – emelte fel hirtelen a kezét.

– Mi az?
– Mintha macska nyávogna a veranda tetején – jegyezte meg

Sid.
Pat felrohant, és percekkel később izgalomtól kipirulva tért

vissza.
– Gyere csak ide, Cuki néni – nevetett.



84

8.

Joe, Sid és apa lefeküdt. Tillytuck jámboran közölte, hogy
egy napra elég szenvedélyes jelenetben volt része, és elvonult a
magtárba. De Pat, Cuki és Judy úgy döntöttek, fennmaradnak
reggelig.

Már hajnali háromra járt. Körbeülték a kandallót, és
felidézték a végzetes karácsonynapot. Nicholas kuzin tekintete
kapcsán kirobbant belőlük a nevetés.

– Nem kellett vóna akkora hűhót csapnia szegény macska
miatt – vélekedett Judy. – Sosem felejtem el, mi történt évekkel
ezelőtt eccer egy emberrel Silverbridge-ben. Belevetette magát
az ágyába, és egy halottat tanált a paplan alatt!

– Na, de Judy!
– Úgy éljek, hogy így vót. A saját fivére vót, de ha Tillytuck

itt vóna most, biztos aszondaná, hogy ő vót a halott. És most
harapjunk gyorsan valamit! Úgy érzem, mintha a kutyaviadal
meg az öreg kuzinok és a madárként repkedő emberek miatt
hetek óta nem lett vóna rendes étel a gyomromba'. Hála az
égnek, hogy kitettem Tillytuck meg a cseresznyéje szűrét,
mielőtt Joe elindút Halifaxből!

– Ha belegondolok, hogy anya már nagymama, mi pedig
nagynénik vagyunk! – tűnődött Cuki. – Iszonyatosan öregnek
érzem magam tőle. Örülök, hogy kislány született. Olyan
szépen fel lehet öltöztetni őket. Mary Laura Patrícia lesz a neve
a két nagyanyja után, és Marynek fogják szólítani. Frank a
tiszteletedre tűzte hozzá a Patríciát, Pat, mert azt mondta, ha te
nem vagy, a gyermekük sosem született volna meg. Hogy
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értette ezt?
– A szokott badarságai egyike. Nem tágít attól, hogy

feladtam a karrieremet, hogy Winnie férjhez mehessen. Örülök,
hogy a baba anya nevét kapta. De olyan érzésem van, hogy a
második keresztnév bánatosnak és szemrehányónak tűnik, mert
sosem említik annyiszor, hogy egyénisége lehetne. Ami meg a
harmadik nevet illeti, az csak egy kísértet.

– Tillytuck nagyon izgatott lett a baba miatt, nem?
– El tudjátok képzelni, hogy Tillytuck valaha is volt kisbaba?

– kérdezte ábrándosan Pat.
– Hohó, bizony az is vót valakinek a szíve csücske, öröme és

boldogsága – sóhajtott fel érzelgősen Judy. – Borzasztó, mivé
válunk az évek múlásával. Megint elmúlt egy karácsony, és
tagadhatatlan, hogy helyenként még vidám is volt.

Aztán reggel lett. Már nem esett, a kinti világ felázott és
átnedvesedett, de keleten halványsárgán ébredt az ég, és a
korai, fakó napsütésben a Ködhegy olyan volt, mint egy
csupasz, barna kebel. Az ünnepség és az izgalom elmúltával a
ház kócos, kiábrándult és szégyenkező külsőt öltött. Pat már
alig várta, hogy nekiveselkedhessen, és helyreállítsa tiszta
derűjét és önbecsülését.

A fehér és édes Winnie kedves nevetéssel tudakolta, mi a
véleményük a meglepetéspartijáról. Sid kijelentette a
felháborodott Cukinak, hogy a baba egy kismajomra hasonlít.
Anya nagyon kimerült, és ráparancsoltak, hogy egy napig fel se
keljen. Judy pedig titkon kisettenkedett a disznóólba, hogy
meggyőződjön: az állatok túlélték a jeruzsálemi cseresznyét.

– Hohó, már érzem a levegőben a tavasz ízét! – jelentette ki
Judy egy május eleji reggelen. Hosszú, kemény tél volt, bár
társasági szempontból kellemes, mert bőven akadtak
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táncmulatságok és más szórakozás. Joe tiszteletére két partit is
rendeztek Ezüst Erdőben, az egyiket a hazaérkezése utáni
héten, a másikat az újbóli elutazása előtti estén. Mindkét
alkalommal Tillytuck volt a hegedűs, és Cuki több kört is
végigtáncolt, és már majdnem felnőttnek érezte magát. A
családban az a tréfa járta, hogy Cuki kiütötte a nyeregből Patet
Ned Averynél, és Ned meghívta, hogy kísérje el egy South
Glen-i táncmulatságra, de anya nem engedte el. Cuki még
túlságosan fiatal ehhez, mondta. Cuki felhúzta az orrát.

– Úgy veszem észre, az ember mindig vagy túl fiatal, vagy
túl öreg azokhoz a dolgokhoz, amiket szívesen csinál az életben
– jegyezte meg gúnyosan. – És azt sem engeditek meg, hogy Joe
a karomra tetoválja a kezdőbetűimet! Pedig olyan egyénivé
tenne! Az iskolában senkinek sincs tetoválása sehol! Trix Binnie-
t megenné a sárga irigység.

– Hohó, és ugyan mióta törődik egy Gardiner azzal, mit
gondul egy Binnie? – szipogott megvetően Judy.

Abban az évben későn köszöntött be a tavasz. Judynak volt
egy mondása: „Addig nem jön el a tavasz, míg a Ködhegyen el
nem olvad a hó, és a Ködhegyen addig nem olvad el a hó, míg
el nem érkezik a tavasz.” Olykor már érződött a tavasz ígérete,
de a váratlan szép napokat fagyos keleti szélrohamok és szürke
kísértetködök követték, vagy északnyugati szelek és fagyok. De
e kérdéses napon valóban úgy érezték, hogy a tavasz most már
nem szökik el. Meleg volt az idő, elbűvölő csillámok és
villámok követték egymást. Egyszer egy ezüstös zápor suhant
el alacsonyan a Ködhegy felett, érintette a Hosszú Házat, a Tó
Mezejét, az Ezüst Erdőt, aztán elvonult az öböl felé. Később a
nap úgy határozott, hogy napsütötte lesz. A távolban
halványkék ködpára lebegett, és a fákra mindenütt
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smaragdzöld fátyol ereszkedett. A világ édes volt, a Tó egy
hatalmas zafír.

Cuki fehér és lila ibolyákat talált a Jordán daloló vize
mellett, és fiatal páfrányok göngyölték ki leveleiket a nyírfaliget
szélén. Pat felfedezte, hogy a pázsiton a költő nárcisza már kis
csomókban kibújt a földből. Fájdalom járta át a szívét, amikor
eszébe jutott, hogy Betstől kapta, aki imádta a tavaszt, de már
nem felelt hívó szavára. Vágyakozva nézett fel a hegyen álló
Hosszú Házra, amely már ismét Hosszú Magányos Ház volt,
mert akik beköltöztek Wilcoxék távozása után, szintén
elmentek, és a házat senki sem bérelte, ahogy Pat
gyerekkorában is üresen állt, amikor még azt kívánta, bárcsak
világosság gyúlna az összes ablakban, ahogy más házakéban.
Most már nem támadtak ilyen érzései, bár még mindig
gyönyörűség borzongatta, amikor a naplemente lángra
lobbantotta a nyugati ablakokat, és egy pillanatra élettel és
színnel telt meg a ház; és még most is megborzongott, amikor
holdfényes téli éjszakákon olyan hidegnek és lakatlannak tűnt.
Zokon vette, hogy bárki is ott éljen, amikor az édes, szeretett
Bets már elment, és soha nem tér vissza. Az üres házzal
kapcsolatban úgy tehetett, mintha Bets még ott lakna, és
bármikor leszaladhatna a hegyről, mint a régmúlt, szép, soha el
nem feledhető napokban, s ezeken a tavaszi estéken, amelyek –
úgy tűnt – bármit elő tudnak hívni még a sírból is.

Amikor Judy megérezte a tavasz „ízét", ideje volt nekilátni a
nagytakarításnak, és mivel Tillytuck egy napig távol volt a
„másik farmon", ahogy most a „régi Adams-helyet” hívták,
Judy és Pat megragadta az alkalmat, hogy kitakarítsák a
magtárban lévő kis szobát. Judy meglehetősen veszekedetten
látott neki a feladatnak, mert Tillytuck pillanatnyilag kiesett a
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kegyeiből, részben Csak Kutya miatt, aki előző nap elharapta
három csirke nyakát, és megrágta Siddy khakinadrágjának
egyik szárát, részben pedig azért, mert…

– Múlt éjjel megint részegen dülöngélt haza, és az istállóban
alutt!

Judy „megint"-je mintha arra utalt volna, hogy Tillytuck
gyakran tért haza részegen, jóllehet ez volt a második vétsége,
és Tillytuck olyan kiváló munkaerő volt, hogy Hosszú Alec
szemet hunyt időnkénti gyarlósága felett.

– Nem vallotta be persze, hogy felöntött a garatra, csak
annyit mondott, hogy a hold kicsit bizonytalan. És
figyelmeztetett, nehogy a fejembe vegyem, hogy hozzámegyek
feleségül, még ha szeret is velem beszélgetni. Még hogy én! De
mi értelme haragunni az efféle alakokra? Több értelme van
kinevetni az ilyeneket. Megpróbált felkapaszkodni a magtár
lépcsőjén, figyeltem ugyanis a kis kerek ablakon át, és remekül
szórakoztam közben, de nem bízott a lábában, így oszt nagyon
mereven és fellengzősen átmasírozott az istállóba. Hohó, a
kedves tudja, mit találunk majd a barlangjában. Nem
csodákoznék, ha egy disznóólat.

– Tillytuck azt mondja, vesz egy rádiót – vetette oda Cuki,
aki szombat lévén nem ment iskolába.

– Hohó, még hogy rádiót! Megkönnyebbülten hallom. Lehet,
hogy ha vesz egyet, nem olvas majd efféle szemetet – tartott fel
Judy egy könyvet, amit Tillytuck asztalán fedezett fel. –
Látjátok? Mózes hibái. Valami trágár, pogány mű, amit
Silverbridge-ben az öreg Roger Madisontól kért kölcsön, és
amikó’ megszidtam, hogy ilyet óvas, aszonta: „Szeretem egy
kérdés mindkét ódalát megvizsgálni", monta. Ő meg a
kíváncsisága!
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Judy kivágta a szemet sértő könyvet az ablakon, ahonnan az
a disznóólba esett, aztán feltűnően megmosta a kezét.

– De a katekizmusban nem lehet fogást találni rajta – ismerte
el Pat. – És igazán kitűnő érzéke van a bibliaolvasáshoz.

– De kétségei vannak Jónás és a cethal történetével
kapcsolatban – emlékeztetett Cuki. – Ő maga árulta el.

– Ilyesmikről fecseg gyerekeknek? – szörnyedt el Judy. –
Meg is mondom neki a véleményemet. Ne hallgass rá, Cuki!
Ezüst Erdőben sosem tűrtük meg a pogányságot, és ha Mózes el
is követett egy-két hibát, szilárd meggyőződésem, hogy
általánosságban többet tudott a dogokról, mint Josiah Tillytuck
és az öreg Roger Madison együttvéve.

– Megorroltál Tillytuckra, mert túl akarta licitálni a
történeteidet – jegyezte meg csavaros észjárással Cuki.

Két estével korábban ugyanis nagy jelenet zajlott le a
konyhában, amikor Judy egy történetet mesélt egy délen lakó
hölgyről, aki véletlenül patkánymérget tett a palacsintatésztába
sütőpor helyett, és Tillytuck azt mondta, ő is evett belőle.

– Kizárt, hogy összemérjem magam Tillytuckkal! – fakadt ki
hevesen Judy. – Ragaszkodom az igazsághoz, ő azonban
mesélés közben talál ki mindent.

– De később cukorkát főztél neki, Judy.
– Hohó, ez biz' így van – ismerte el rosszalló mosollyal Judy.

– A beszédivel valahogy meg tuggya lágyítani az ember szívit.
Van alkalom, amikó’ a lábat is leimádkozza a bográcsró’. Soha
ne nevess ki egy öregasszonyt, Cuki drága! Tillytuckkal az
összezördüléseink ellenére is naccerűen megértyük egymást.
Ha azt képzeli, hogy odavagyok érte, hadd higgye! Nem sok
öröme van az életben. És most, hogy kitakarítottuk a szobáját…

– A disznók betörtek a temetőbe, Judy – kiáltotta Cuki.
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– Majd én visszaterelem őket! – rikkantotta vadul Judy.
Sarkon fordult, és elszörnyedve mászott le a magtár lépcsőjén.
De ki hibáztatná szegín jószágokat? Egyik sem a régi, amióta
megették a jeruzsálemi cseresznyét.

Délután a padlásszobát takarították ki. Pat általában is
nagyon szeretett takarítani, de a padláson különösen. Felemelő
érzés volt Ezüst Erdőt olyan tiszta, édes hellyé varázsolni,
amilyen maga a tavasz volt; ide új függöny került, oda új
tapéta, egy kis festéssel javítottak azon, amin kellett. Kis
változások, amelyek nem ártottak… nagyon. Bár Pat sajnálta a
régi tapétákat, és hiányolta őket.

A padláson mindig sok minden akadt, amit az ember már
majdnem elfelejtett, és a családi kísértetek is hozzájutottak egy
kellemes kotorászáshoz.

– A nagytakarítás meg a kútásás az a két dolog, amit
tudomásom szerint az ember fent kezd, és lefelé halad vele –
elmélkedett Judy. – Nos, kész a padlás, és most takarítottam ki
negyvenedszer. Idén májusban negyvenegy éve, hogy idejöttem
Ezüst Erdőbe, Patsy drágám, és abban reménykedtem, hogy
Hosszú Alec anyja elégedett lesz velem egy nyár erejéig, oszt
még mindig itt vagyok.

– És remélem, még újabb negyven évig itt leszel – ölelte meg
Pat. – De még nem végeztünk, Judy. Szeretném látni, mi van
abban a régi, fekete komódban a sarokban. Évek óta nem
takarítottuk ki alaposan.

– Hohó, nincs ott semmi érdekes, csak a régvót illendőség
ereklyéi – tiltakozott Judy.

– Azért át kellene néznünk. Lehet, hogy beleköltöztek a
molyok – erősködött Pat.

– Úgy ám, mindig könnyű mencséget tanáni arra, amit az
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ember meg szeretne csináni – mondta Judy ravaszul. – De a
végire járhatunk, ha kivárod, hogy elkészítsem a vacsorát. A
homályban felgyüvünk ide, és megnézzük, mi van benne.

Pat vacsora után be is vette magát a padlásra, ahol
meggyűltek az árnyékok, bár odakint még ragyogott a
naplemente. A tavaszi alkonyat fakó aranya, lágy rózsaszínjei
és légies almazöldjei elvegyültek a nyírfák feletti ezüstöskékkel.
Patet szinte fájón érintette bűbájuk, mint

akit megüt
a Szép, s belenyilall.4

A távoli hegyek ibolyakék párába burkolóztak. Odaát
Swallowfieldben a zöld szoknyás kis juharfák táncoslányok
voltak a sötétzöld, komor borókafenyők előtt, amelyek
gardedámként vigyáztak rájuk.

Sid aznap szántotta fel a Mazsolás Sütemény Mezőt, és
gyönyörű, egyenletes, vörös barázdák csíkozták. A Tó
Mezejéről a méla tavaszi estében felhallatszott a békák
ábrándos trillázása, és megfoghatatlan ragyogás vont be
mindent. Kissé „különös” hangulat uralkodott, mint
gyerekkorban, bizonyos estéken szokott.

– Arra az estére emlékeztet, amikor elmondtad, hogy Cuki
nemsokára megérkezik – mondta Pat Judynak, aki kicsit lihegve
kapaszkodott fel a lépcsőn. – Jaj, Judy, nézd csak ezt a
naplementét!

– Van benne valami különös? – kérdezte kurtán Judy, mert
nem örült annak, hogy mindössze kétfordulónyi lépcsőmászás
után kifullad.

4 Bliss Carman: At the Making of Man – N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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– Minden alkonyatban van valami különös, Judy. Még
sosem láttam ilyen alakú és színű felhőt, nézd csak! Azt ott, a
magas fenyő fölött.

– Mi tagadás, szép. Nem vagyok olyan, mint South Glenben
az öreg Rob Pennock, akinek a felesége igencsak szégyellte az
ura érzéketlenségit. „Azt se tuggya, hogy van olyan, mint
naplemente", monta nekem eccer türelmetlenül.

– Milyen rettenetes lehet, ha valaki nem látja és érzi a
szépséget! – jegyezte meg lágyan Pat. – Úgy örülök, hogy
meglelem a csodás apróságokban is a boldogságot, mint
amilyen ez a felhő is. Amikor kinézek egy ablakon, úgy érzem,
mintha a világ ajándékot adna. Nézd csak a tó körül a sötét,
öreg fenyőket! Még sosem fordult meg a fejedben, Judy, hogy a
tó kezd kiszáradni? Mintha már nem volna olyan mély, mint
régen.

– Én is ettől félek – ismerte el Judy. – De a tavak már csak
ilyenek. Swallowfield alatt is vót egy, amikó’ először ott jártam,
és most már csak egy zöld kis mélyedés a fődben páfrányokkal
és sasharaszttal.

– Nem is tudom, hogy viselem majd el, ha kiszárad! Mindig
is annyira szerettem!

– Ugyan, mit nem szeretsz ezen az öreg helyen, Patsy
drágám?

– Minél több helyet és embert szeretsz, Judy, annál
boldogabb vagy.

– Hohó, és annál több a szomorúság az életedben. Hoppá,
ezt ugyan mi mondatta velem? Csak úgy kiszaladt a számon.

– Pedig azt hiszem, igaz – mélázott el Pat. – Gondolom, ez a
szeretet ára. Ha nem szerettem volna annyira Betst, nem fájt
volna olyan irgalmatlanul, amikor meghalt. De megérte a
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fájdalom, Judy.
– Mindég megéri – mondta Judy gyöngéden. – Rá se ránts,

hogy milyen butaságot beszélek a bánatról!
– Hozzáfogunk a fekete komódhoz?
– Cuki azt szeretné, ha megvárnánk, amíg ideér. Azt

mondta, igyekszik, ahogy tud… Valami latinyt kell még
átnéznie. Végre-valahára kezdik érdekelni a könyvek. Joe időről
időre tanácsokkal láttya el.

– Remélem, megengedhetjük, hogy igazán kiváló
taníttatásban részesítsük. Bevallom, úgy tűnik, soha nincs
igazán pénzünk.

– Túl nagy a szívünk, ami a vendéglátást illeti. Mrs. Binnie
aszonta, hogy többet dobunk ki egy kanállal, mint a férfiak
behoznak egy lapáttal. Jellemző a Binnie-kre. A mi férfijaink
szeretik a jó életet. És ha nincs elég pénzünk, Patsy drága?
Számtalan olyasmink van, amit pénzen nem kapni. Egyet se
félj, amikó’ itt az ideje, majd kiszorítjuk a pénzt Cukinak. A
Kaporszakállú majd gondoskodik róla.

A fölözőgép duruzsolása hallatszott az udvarról, ahol
Tillytuck dolgozott vele, és közben egy zsoltárt énekelt zengő
hangon, a közönséget McGinty és néhány macska alkotta. Pat
arra gondolt, hogy Tillytucknak meglepően jó a hangja. És
kitette a tányér tejet a tündéreknek, ahogy Judy is szokta.

– Régen komolyan elhittem, hogy a tündérek eljönnek és
megisszák. Bárcsak még most is hinnék az ilyesmiben, Judy!

– Jó móka hinni. Sokszor megfordul a fejemben, Patsy drága,
mennyit veszítenek a kétkedők. Ami meg a tányérban kitett
tejet illeti, jobbára McGinty lefetyeli fel. Nézd csak, hogy dobol
a farkával, amikó’ Tillytuck egy-egy versszak végére ér! Lehet,
hogy nincs különösebb zenei érzéke, de azt tuggya, hogy
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lágyíccsa meg Tillytuck szívét.
– Őszintén hiszem, Judy, hogy az olyan drága kiskutyáknak,

mint McGinty, lelkük van.
– Tán egy picike télleg van – ismerte el óvatosan Judy. –

Sosem tuttam teljesen egyetérteni azzal a sorral, hogy „de
kinnmaradnak az ebek",5 Patsy drágám, bár soha ne mondd
Tillytuck vagy a tiszteletes úr előtt, hogy ilyesmit mondtam.
Valahányszor McGintyt látom, Csiling jut az eszembe. Ma nem
tőle kaptál levelet? És van hír arról, hogy nyáron esetleg
hazalátogat?

– Nincs – sóhajtott fel Pat. Remélte, hogy Hilary hazajön. – A
vakációban dolgoznia kell, Judy.

– Az anyja, ugye, nem törődik vele többet, mint eddig?
– Nem tudom. Mostanában már sosem említi. De persze

szívesen küld neki annyi pénzt, amennyit csak akar, de Hilary
nagyon önálló, Judy. Eltökélte, hogy minden centért
megdolgozik, amire szüksége van. Ami meg a hazajövetelt
illeti… te is tudod, hogy amióta meghalt a nagybátyja, és a
nagynénje beköltözött a városba, nincs otthona, ahova
hazajöhetne. Természetesen ezerszer mondtam neki, hogy
tekintse Ezüst Erdőt az otthonának. Emlékszel, hogy régen
éppen ebbe az ablakba tettem egy lámpást, amikor azt
szerettem volna, hogy átjöjjön?

– És mindig át is jött, ugye, Patsy? Tudod, majdnem úgy
érzem, hogy ha ma este kitennél egy lámpást ebbe az ablakba,
észrevenné, és idejönne. Patsy drágám… – Judy hangja hízelgő
és bizalmas lett – …nem szoktál néha, tudod, úgy gondúni
Csilingre?

Pat nevetni kezdett, borostyánszínű szeme pajkos

5 Jel 22:15
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vidámságtól csillogott.
– Judy, drága, mindig is nagy reményeket tápláltál aziránt,

hogy összehozol Hilaryval, de a sors csalódást fog okozni.
Hilary meg én nagyon jó barátok vagyunk, de nem leszünk
soha többek. Túl jó barátok vagyunk ahhoz, hogy ebből bármi
más legyen.

– De könyörtelenű' elutasítasz mindenki mást – sóhajtozott
Judy. – És mindig is kedveltem Csilinget. Úgy hallottam, nem
rossz, ha az ember férje egyben a legjobb baráttya is.

– Miért erősködsz annyira, Judy, hogy „igazi” udvarlóm
legyen? Az ember azt hihetné, meg akarsz szabadulni tőlem.

– Annál jobban ismerhetnél, kincsem. Amikó’ majd
elhagyod Ezüst Erdőt, Judy Plum szemében kihuny a fény.

– Akkor örülj, hogy maradni akarok. Soha nem akarom
elhagyni Ezüst Erdőt. Szeretnék örökre itt maradni, a
macskáimmal és a kutyáimmal együtt megöregedni. Én itt még
a falakat is szeretem. Nézd csak, Judy, a vadszőlő felért a tetőre!
Szerencse, hogy olyan sok kúszónövényünk van, mert a házra
igencsak ráfér a festés, és apa azt mondja, idén nem
engedhetjük meg magunknak.

– Tom bácsikád lefesti Swallowfieldet. Fehér lesz zöld
szegélyekkel. Ma látott hozzá.

– Tudom. – Pat arca elfelhősödött. North Glenben mostanra
már mindenki tudott arról, hogy Tom Gardiner egy hölgynek
írogat Kaliforniába, bár még a legmegveszekedettebb
pletykafészkek sem derítettek ki ennél többet, még a nevét sem
sejtették. – Swallowfieldre ráfér a festés, de évek óta ideje már.
És most Tom bácsinak az a mániája támadt, hogy mindent
kicsinosít. Még a drága, öreg piros ajtót is lemaratja és újrafesti.
Mindig is úgy szerettem azt a piros ajtót! Ugye, szerinted sincs
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semmi abban, Judy, hogy megnősül?
– Hát, nem mondanám. És a fáintos Edith néni nem fog

repesni érte – jelentette ki Judy olyan hangon, ami azt sugallta,
hogy legalábbis számára Gileád balzsama lesz, ha Tom
Gardiner végre tényleg összeszedi a bátorságát, és megnősül. –
És egy másik szóbeszéd is járja, Patsy. Joe állítólag eljegyzi Enid
Suttont. Ebben van igazság?

– Nem tudhatom. Sokat találkozott vele, amíg itthon volt.
Enid nagyon kedves lány, és nagyon jól illik Joe-hoz.

Pat igencsak nagylelkűnek érezte magát, hogy így áldását
adta Joe állítólagos választására. Ha viszont Sidről lett volna
szó… Pat megborzongott. De Sid még évekig nem gondol majd
házasságra.

– Hohó, ha valaha is esküvőre kerül a sor, remélem, Enidnek
több szerencséje lesz a ruhájával, mint az anyjának vót. Egy
városi varrónő készítette, mer' a Suttonoknak derogált vóna egy
silverbridge-ivel varratni, szóval a varrónő beteg vót, de üzent,
hogy időben elkészül majd a ruhával az esküvőre. Amikó’
elérkezett a nagy nap reggele, telefonát, hogy vonaton elkűdte,
de amikó’ befutott a vonat, azon biz' egyetlen menyasszonyi
ruha sem vót! Mi több, a ruha sosem kerűt elő. Soha, Patsy
drágám! Szegény kis menyasszony kék szerzskosztümben és
könnyes szemmel ment férjhez.

– És mi lett a ruhával, Judy?
– Azt egyedű' csak a Kaporszakállú tuggya. A

charlottetowni gyorspostával atták fel, oszt akkó’ látták utójára.
Fehér csipkével díszített szatinybő’ vót! De talán még így is
szerencsésebb vót a menyasszony, mint a McDermott-
kastélybeli.

– Vele meg mi történt?
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– Hohó, az biz' száz évvel az én időm előtt történt, de
elmesélték nekem a történetét. A menyasszony a szekrényhez
ment, és benyúlt, hogy elővegye a ruhát, amikó’ – Judy
színpadiasan előrehajolt a leszálló sötétségben – egy csontos kéz
megragatta a csuklóját!

– Kinek a keze volt? – borzongott meg élvezettel Pat.
– Hohó, hogy kié? Hát ez a nagy kérdés, Patsy drágám. Jó

keresztyényé bizonyosan nem. A szegény menyasszony elájút,
az esküvőt el kellett halasztani, és hazafelé menet meghalt a
vőlegény, amikó’ a lova levetette. Sokszor láttam azt a
szekrényt, amikó’ ott dolgoztam, de McDermotték sosem
engedték kinyitni az ajtaját. A történet szerint a menyasszonyi
ruha még mindig benne lógott. Ohó! – sóhajtott fel Judy. – Azt
hiszem, idén ősszel el kék látogatnom az öreg Írországba. Évek
óta nem éreztem olyan sóvárgást utána, mint most.,

Cuki szaladt fel a lépcsőn, előtte pedig Merészke ugrált fel
hármasával.

– Remélem, nem késtem el! Befejeztem a latin leckét. Nem
csoda, hogy az a nép kihalt. Tényleg beszéltek az emberek ezen
a nyelven? Úgy, ahogy ti meg én? Egyszerűen nem hiszem el!
Joe megígértette, hogy osztályelső leszek belőle, és ha sikerül,
amikor legközelebb itthon lesz, kitetoválja majd a karomat,
bármekkora tiltakozást is csaptok. Szóval megteszem, ha addig
élek is.

– A McDermott-kastélyban az ifjú hölgyek sosem montak
ilyet – rótta meg Judy.

– Gondolom, olyan tájszólásban beszéltek, amit a kutya sem
értett – vágott vissza Cuki. – No, lássunk hozzá a régi
kredenchez! Olyan remek szórakozás ódon dobozokban
turkálni! Az ember sosem tudja, mire akad. Mintha kicsit a
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múltban élne.
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9.

Kivonszolták a régi, fekete komódot a sarokból, és az ablak
elé húzták. Merészke, aki úgy látta, ebből nem sok haszna
származik egy macskának, elsettenkedett a sötétben az eresz
alatt, és bengáli tigrisnek képzelte magát. A fekete komód tele
volt a padláson található régi komódok szokásos csetreszével:
régi csipke-, bársony- és virágszegélyes kalapokkal,
összegumizott, kidobott karácsonyi lapokkal, kókadt
strucctollakkal, kifakult családi fényképekkel, felfűzött
madártojásokkal, régi korok kidobott, hegyes mellényes,
lengyelkés és sonkaujjas ruháival, régi iskolai könyvekkel,
térképekkel, amelyeket az ezüst erdő-beli gyerekek rajzoltak,
megsárgult levelek kötegeivel, a sopfok divatja idején viselt
hajbetéttel, egykor gyönyörű, mára már ódon, színevesztett
holmikkal, amelyek végeláthatatlan mulatságot jelentettek a
három kutakodónak.

– Mi a csuda ez? – kérdezte Cuki, és összenyomott drótok
leírhatatlan tömegét emelte a magasba.

Judy horkantva nevetett fel.
– Hohó, ez Helen nénikétek régi turnűrje. Emlékszem,

apátok hogy kajabált, amikó’ Helen néni hazahozta. Elegáns
hölgy vót, a családban mindig ő vót az első a divat terén. Azon
az estin koncertre ment Bridge-be az udvarlójával, és aszonták,
a fiatalember fülig pirút, annyira szégyellte a fardagályt! De pár
hét elteltivel már mindenki ilyet viselt. A fiatalember még
örűhetett, hogy Helen néni nem úgy viselte, mint South Glen-
ben Maggie Jimson, akinek a Bostonyban dogozó nővére
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kiadott egy igazán csicsás, kék szatinnyal borított darabot.
– Hogy viselte, Judy?
– A ruháján kívül – világosította fel ünnepélyesen Judy. –

Aszongyák, a népek, akik aznap templomba mentek, többé
sosem vótak olyanok, mint régen. Hohó, a divat folyton
változik. Csak a csókolódzás marad. Lehet, hogy ezt a régi
turnűrt egy nap leviszik a házba, és a szalon
kandallópárkányán családi ereklyeként teszik közszemlére.

– Ezt nézzétek! – tartott fel Cuki egy hatalmas, barna
bársonykalapot, amelyen tépett, árnyalatos zöld strucctoll
virított. – Képzeljétek csak, milyen lehetett egy ilyen kalaphoz
felnőni!

– Hohó, ez meg Hazel nénikétek kalapja vót, egy
úgynevezett foszlatott tollal, és igazán pompásan festett a
sopfján. Bár azóta nem kedvelem a bársonykalapokat, hogy egy
egér ugrott ki Mrs. Reuben Russell kalapjából egyik vasárnap a
bridge-i templomban. Micsoda felfordulás vót!

– Ha Tillytuck is itt lenne, biztos azt mondaná, hogy ő volt
az egér – kacagott Cuki.

Pat kikapott egy tárgyat.
– Judy, ez csak nem a régi kis sajtabroncsom? Gyakran

eszembe jutott, vajon hova lett! Szerettem volna megtartani
azoknak a drága kis sajtoknak az emlékére, amiket nekem
csináltál. Egyet külön nekem, minden évben. Te már nem
emlékszel, ahogy Judy sajtot csinált, Cuki, de én igen. Remek
móka volt!

– És íme, Gardiner dédanyátok raffolt sapkáinak egyike –
mondta Judy. – Ezerszer is megcsinyátam neki, és aszonta,
senki nem ért ahhoz, hogy a berakásokat úgy igazíccsa, mint a
fiatal Judy. Hohó, bizony akkó’ még fiatal Judy vótam, és a
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fortélyt a McDermott-kastélyban tanútam el. Az idős Gardiner
úrhölgy mindig saját maga készítette a sapkáit, és csodálatosan
értett az azsúrozáshó'. Igazi, fáintos úri hölgy vót, bár egyesek
úgy vélték, kissé fenn hordja az orrát. Meséltem mán, amikó’
eccer nyitott ablaknál az ágya mellett térgyelt, és imádkozott, a
gondolatai a mennyben jártak… gondolom… na, szóval egyszer
csak beugrott egy nagy macska, és a hátán termett, a karmait
meg belemélyesztette.

– Nahát! – sikkantott fel nagy élvezettel Cuki. – És dédnagyi
mit mondott?

– Hogy mit mondott? – nézett körül óvatosan Judy. – Ez
harminckilenc éve vót, és azóta egy léleknek sem mondtam el.
Egy szót mondott csak, ami „f"-fel kezdődött és „e"-vel
végződött!

Pat hétrét görnyedt a nevetéstől. Gardiner dédnagymama,
aki királynői jelenség volt, és a Nagy Szalonban lógó képe,
amelyen szentekre emlékeztető arcát fehér főkötő keretezte!
Judy tényleg szörnyű dolgokat tudott tiszteletre méltó
emberekről.

– Ezt a régi rongyot nagyanyátok viselte annak idején –
tartott fel Judy egy kifakult ruhát, amelyen számtalan, sokféle
fodor volt. – Csíkos selyem, a szélfútta fűhöz hasonló. Lehet,
hogy ezt a ruhát… nem állítom biztosan, de talán csak kéccer
vette fel.

– Miért nem többször? – kíváncsiskodott Cuki.
– Hohó, már ha ez az a ruha… nem mondom, hogy az. A

nagyanyátok és Mrs. Tom Taylor nagy riválisok vótak, ami az
öltözködést illeti, és mindketten nagyon szerették a vidám
színeket. És amikor a nagyanyátok pompázatosan megjelent a
templomban a csíkos ruhájában, Mrs. Tom sárga lett az
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irigységtő', de egy szót se szólt, csak másnap bement a városba,
és vett egy ugyanolyan ruhát, amit a takarítóasszonyának adott
Bridge-ben. Szegény öreg lélek odavót a boldogságtó’,
megigazíttatta, oszt következő vasárnap fel is vette a
templomba. Hohó, ez aztán igazán könyörtelen vót Mrs.
Tomtól, és meg is kapta érte a büntetésit, mer' meghót az apja,
és két éven át gyászt kellett viselnie! Keserű ítélet vót, mer' a
fekete nagyon rosszul állt neki. De nagyanyátok többé nem
viselte ezt a csíkos ruhát.

– Milyen butaság! – jelentette ki Cuki leereszkedően.
– Hohó, csakhogy a buták csinájják az érdekes dogokat –

kuncogott Judy. – Nem sok elmesélnivaló akadna, ha mindenki
bőcs vóna. Nohát, ez meg Siddy régi játék mackója! Eccer sem
feküdt vóna le nélküle. A szeme helyire én varrtam fel
cipőgombokat, amikó’ Ned Binnie kitépte a szemit, és szegény
Siddynek megszakadt a kis szíve.

– Azt beszélik az iskolában, hogy Sid beleszeretett Jenny
Madisonba – mesélte Cuki.

– Sid kéthavonta beleszeret valakibe – legyintett könnyedén
Pat. – Milyen szép ruha lehetett ez a maga idejében, Judy…
olyan ezüstös az anyag, az ujjakon csipkefodorral!

– Ezüstös, ugye? Hát ha még úgy látnád, ahogy én! Lorraine
nénikétek ezt a ruhát viselte az első kis zsúrján abban az évben,
amikó’ idekerűtem. Kékebbet el sem lehetett képzelni a
szeminél! Még most is látom, ahogy a holdvilágnál táncol a
gyümölcsösben, hogy elkérkedjen vele, mielőtt eltávozott.
Negyven éve porlad már a temetőben. Az első kis zsúrja
egyben az utolsó is vót. Biztos emlékeztek a sírkövére: fehér
márvány egy kisbabafejjel, a füle mögött szárnyak. Sosem
tartottam megfelelőnek egy lyány sírkövének, de aszonták, ez
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nem kisbaba, hanem egy kerub, akármi legyen is az. Nem
felejtem el a napot, amikó’ Siddyt hatéves korában átvittem a
South Glen-i templomkerten. Ránézett a kerubra, aztán rám
emelte a szemit. „Hun a teste többi része, Judy?", kérdezte
komoly arccal.

– Ezek az ő levelei? – emelt fel Cuki egy megsárgult
paksamétát.

– Szerintem Martha anyai nagynénéteké. Ő is fiatalon hótt
meg, de vót egy udvarlója, aki igen szeretett levelet írni. Martha
apjának nem tetszett a fiú, és egyesek szerint a lány belehótt a
bánatba. Mások szerint viszont azér' szenderűt jobblétre, mer'
télen víkony harinnyát viselt. Választani lehet a romantikus
vagy az ésszerű magyarázat között, kinek melyik teccik jobban.

– Az apja miért tiltotta el a fiútól?
– Szerintem nem annyira a fiút ellenezte, mint inkább az vót

a baja vele, hogy a fiú nagybátyját valami felkelés után
felakasztották, aztán levágták a kötélrő', és feléledt. De soha
többé nem szólt egy kukkot sem. Egyesek szerint megsérűt a
torka, mások szerint olyasmit látott, amitől rémületében többé
képtelen vót megszólalni. Martha apja nem akart egy
felibeharmadába felakasztottat a családjában.

– Itt van valami! – kiáltott fel Pat, és előhalászott egy ezüst
lánckarkötőt. – Kicsit megfeketedett, de meg lehet tisztítani.

– A lakat meg a kulcs hiányzik, Patsy drágám, ezér' nemigen
lehet használni. Ez is Hazel nénikédé vót. Akkoriban ez volt a
legújabb divat. Én magam is vágytam egy ilyenre, de amikor
hallottam, mi történt Sissy Morgan lánckarkötőjével odafent
Bay Shore-ban, elment tőle a kedvem.

– Miért, mi történt?
– Hohó, képzeljétek csak, az udvarlója kapitán vót, és
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mielőtt kihajózott – az vót különben az utolsó útja –, felkapcsót
egy ráadásul arany karkötőt Sissy csuklójára. A kulcsot elvitte
magával, és megígértette Sissyvel, hogy soha nem lesz más
felesége, csak az övé, amikó’ majd visszatér, és kikapcsolja a
karkötőt. Sissy könnyen belement. A Morganok bármit
megígértek. De ez a Sissy nagyon csinos vót, a kapitán meg
bolondút érte. Egy viharban aztán lesodorta egy hullám a
fedélzetre', és a kulcs vele együtt az Atlanti-óceány mélyire
süllyedt. A kis Sissy bánkódott egy darabig, de a Morganok
hamar túlteszik magukat mindenen, és egy év elteltivel nagyon
ette a csuda, hogy hozzámenjen Peter Snowe-hoz. De félt, mert
a karkötő okán ígéretet tett. Az apja szerette vóna, ha
hozzámegy Peterhez, mer' a fiú jómódú vót, de Sissy kitartott
amellett, hogy nem megy férjhez, és vót sok nagy ribillió emiatt.
Hohó, és még mulaccságos fejeménye is vót.

– Mi volt a fejlemény, Judy?
– Hohó, még hogy fejlemény? Nos, Sissy egy holdfényes

iccakán mélyen alutt az ágyában, és amikó’ felébredt, ki vót
csatolva a karkötő… így eccerűen. Amikó’ kicsatolódott, nem
látott senkit és semmit.

– Ez egyáltalán nem mulatságos, Judy – borzongott meg
Cuki. – Inkább… borzalmas.

– Hohó, de még mennyire mulaccságos, mer' végül csak
nem kellett Peter Snowe-nak, aki aszonta, nem veszi el azt, akit
egy kísértet elhagy. A többi férfi is hasonlóan gondolkodott, és
Sissy végül vénlyányként hótt meg.

– Itt van Joe ezüstkanala – csapott le rá Pat. – Fontos
felfedezés! Eddig fogalmunk sem volt, hova lett. Hogy a
csudában került ide? Anya hogy örül majd!

A kis ezüstkanál a horpadásokkal. Amikor Joe fogzott, ezt
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rágta. Joe, aki félúton járt Kínába. Pat felsóhajtott, és felállt.
– Hát, ennyi az egész. Megfordult a fejemben, nem kellene-e

elégetni ezeket a régi leveleket, ugyanakkor szeretném is
elolvasni őket, mert van valami izgalmas bennük, kísérteties
kapukat nyitnak meg, de Martha néni biztos nem örülne.

Pat felvette a paksamétát. Egy összeszáradt, kifakult, lapos,
négylevelű lóhere hullott ki belőle. Ki talált a lóhere révén
szerencsét? Semmi esetre sem Martha néni. A levelek papírja
már morzsolódott és elsárgult, sok évvel ezelőtt írt szerelmes
szavak fakadtak azóta porrá lett szívekből, régi örömök
letéteményesei voltak, amelyek egykor mennyekbe repítettek,
és régi bánatoké, amelyek valaha elviselhetetlen gyötrelmeket
okoztak.

– Vissza kell húznunk a komódot a sarokba. Nézzétek csak!
Merészke kukucskál ki onnan!

Merészke szeme ragyogott a búvóhelyén, és a rátekintőnek a
macskák láttán oly gyakori nyugtalanító érzése támadt, hogy a
szeme átlátszó, és rajta keresztül a bent égő tűz látható.

– Aszonták, Martha udvarlójának a nagybátyja nézett így
néha – suttogta Judy, amikor lefelé indult.

Hátborzongató volt. Cuki lesietett Judy nyomában, de Pat
még ott maradt egy kicsit. Visszament az ablakhoz. A besütő
telehold a vadszőlő leveleinek gyönyörű mintáit rajzolta a
padlóra. Minél kísértetiesebb volt a padlás, Pat annál jobban
szerette. A kezében tartott levelek eszébe juttatták Hilary
aznapi levelét. Ennek is volt egy különleges zamata, ahogy
minden korábbi levelének. Eleven volt. Szinte hallani lehetett
Hilary hangját, ahogy a mondatokat mondja, látni lehetett
kacagó szemét. Valahányszor újra elővette valamelyik levelét,
mindig talált benne valami újat. A maihoz egy vázlatot is



106

csatolt egy hegyoldalba épített házról, a terveket díjazták is. A
ház halványan emlékeztetett Ezüst Erdőre. Patre rátört a
szenvedélyes vágy, amely néha elővette, hogy Hilary ott legyen
valahol a közelben, hogy kézen fogva fussanak át a Jordanon
átívelő öreg kőhídon, mint régen. Csak át kellene érniük a
hídon, hogy a régi Tündérországban találják magukat.
Visszamennének Boldogságba és a Kísértetjárta Forráshoz a
ködpárába burkolt kis patakot követve az öreg mezőkön át,
ahol a holdfény úgy szeret álmodozni. Az elragadó csendtől
körülvéve elméláznának. Árnyas nevetés visszhangozna halkan
körülöttük. Mindenfelől hűs, megfoghatatlan éjszakai illatok
lebegnének. Kis fehér bárányok legelésznének a hegyeken.
Boldogság bizonyosan megőrizte számukra a régi napokat, és
mindre rátalálnának újra. Pat megborzongott. A lassan erősödő
szél kísértetiesen jajongott a magasban nyíló ablak körül. Patre
hirtelen különös magányosság tört rá. Hogy éppen Ezüst
Erdőben érezze magányosnak magát! Magányosnak, és…
honvágya is volt. Természetellenes félelem járta át. Leszaladt, és
a padlást átengedte a kísérteteknek.
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10.

Amikor Judy egyik este felolvasta a „A hét eseményei” alatti
tudósítást a charlottetowni újságból az ezüst erdőbeli
lányoknak, Pat és Cuki csak mérsékelt és kellemes izgalmat
érzett. Medchester grófnője – állt a rövid cikkben –
Vancouverből Anglia felé tartva felkeresi a barátait Ottawában.

– Ő az a lady, aki annak a grófnak a felesége, aki az
unokatestvéretek, Lady Gresham nagybátyja – emlékeztette
őket büszkén Judy. – Hohó, libabőrös leszek attól, ahogy Cuki
mondaná, hogy ezt a cikket olvassuk, és eltűnődhetünk rajta,
hogy rokonságban állunk vele!

– Bár sejtelme sincs a létezésünkről – nevetett Pat. –
Szerintem Lady Gresham nem henceg el a barátainak, hogy
igen távoli rokonságban áll valami kanadai farmon élő,
jelentéktelen emberekkel.

– Biztos indiánoknak hisz minket – vigyorodott el Cuki. – De
amint Judy is mondja, van benne valami borzongató.

– Amikó’ legközelebb tanákozol May Binnie-vel, azt
mondhatod, csak úgy magadnak persze, hogy: „Önnek nincs
negyedfokú unokatestvére az angol arisztokrácia köreiben, Miss
Binnie.” És elégedett lehecc.

– Majd Trixnek elmondom – ígérte Cuki.
– Szó sem lehet róla! – csattant fel Pat. – Ne nevettesd ki

magad, Cuki! Medchester grófnőjének szemében nem bírunk
nagyobb jelentőséggel, mint… Binnie-ék. Ugyan kit érdekel az
egész? Nézzétek inkább a pulykaól mögötti cseresznyevirág
fátylát! Medchester kastélyának kertjében sincs ehhez fogható
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szépség, már ha van egyáltalán kastély.
– Mán hogyne vóna – mondta Judy, és gondosan kivágta a

cikket. – Egy gróf nem lakik ennél szerényebb helyen. A
fésülködőasztalom fölé tűzöm, hogy megmutathassam
Tillytuck-nak. Sosem hitte őszintén, hogy Lady Gresham a
harmadfokú unokatestvéretek…

– Negyedfokú, Judy. Negyedfokú!
– Hohó, tán hibát vétettem a számok terén, de ugyan mit

számít? Ez mindenesetre meggyőzi majd. Amikó’ legyütt ma
reggelizni, kicsit mogorva vót, bár okát nemigen tutta adni.
Olyan vót, mint egy százlábú, aminek reumás az egyik lába, de
nem tuggya, melyik. Felvágós vót velem, de ezzel majd
visszavágok neki. Egy igazi grófnő, akinek komorna gombújja
be a cipőjit! Ohó! Múlt éjjel olyan érzésem vót, hogy valami
készülődik.

Amikor aztán aznap megérkezett a levél, amelyet a postás
az út menti postaládában hagyott, mint bármelyik közönséges
irományt, és Tillytuck nem éppen tiszta kézzel vitte fel a házba,
Judy úgy érezte, még különösebb dolgok érződnek a levegőben.
A súlyos, krémszínű boríték ragasztós hátrészén finom, ezüst
embléma volt, és határozott, fekete betűkkel írták rá a címet:
Mrs. Alex Gardiner, North Glen, Р. E. sziget, a postabélyegző
pedig ottawai volt. Az embléma meg a postabélyegző furcsa
dolgot művelt Judyval. Felszisszent, és Kandúr uraságra
pillantott, aki mindentudóan pislogott egyet.

– Meghalt valaki? – érdeklődött Tillytuck.
Judy eleresztette a kérdést a füle mellett, és izgatottan hívta

Patet. Pat bejött a kertből, karján egy nagy csokor fehér
orgonával. McGinty a nyomában bóklászott. Cuki az udvarról
rohant be, a tavaszi napsugár megcsillant aranybarna haján.
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Judy a konyha közepén állt, előrenyújtott kezében a levéllel.
– Mi az, Judy?
– Joggal kérdezhetitek. Csak nézzétek meg a postabélyegzőt

meg az emblémát!
Pat elvette a levelet.
– Borzongást érzek – suttogta Cuki. – Sok-sok borzongást.
– Ugye? A lelked mélyéig borzonganod kell, ha ez az, amire

gondolok – jelentette ki Judy.
– Anyának címezték – mondta lassan Pat. Anya látogatóban

volt Glenwoodban. – Felteszem, ajánlatos kinyitnunk. Lehet,
hogy azonnali intézkedést kíván.

Judy átnyújtotta Patnek a görbe hámozókést. Megsejtette,
hogy a közönséges levelekkel ellentétben ezt nem szabad
feltépni. Pat felvágta a borítékot, kivette a levelet, amelyen
szintén volt embléma, és átfutotta. Elpirult, aztán elsápadt, és
némán meredt a többiekre.

– Mi az? – suttogta Cuki. – Gyorsan… a gerincem mentén
megmagyarázhatatlan bizsergést érzek.

– Medchester grófnőjétől jött – mondta kongó hangon Pat. –
Azt mondja, megígérte Lady Greshamnek, hogy meglátogatja
az unokatestvéreit, mielőtt visszatér Angliába. Charlottetown-ba
érkezik, ahol a barátait keresi fel, és ki akar ide… ide! jönni jövő
szombaton. Szombaton!

Szegény Pat úgy ismételte meg a szót, mintha szombaton a
világvége következne be.

Egy pillanatig senki sem szólt. Képtelenek voltak
megszólalni. Még Tillytuck is valamiféle kómába esett. A néma
csendben Kandúr uraság odanyúlt, és Tillytuck lábába
mélyesztette a karmát, de Tillytuck meg sem rezzent.

Cuki tért magához elsőnek.
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– Hogy itt fogadjuk Medchester grófnőjét? – susogta. – De
hát az lehetetlen!

Judyba azonban váratlanul visszatért a tetterő. Tapasztalt
volt a precedens nélküli helyzetek kezelése terén.

– Hohó, megeshet, hogy nem tuggyuk fogadni, mégis…
muszáj. Ha mindent összevetünk, mi egy grófnő? Ő is csak
eszikiszik, és megmossa a fülit, mint minden közönséges
halandó. Mikorra várható, Pat?

– Délelőtt, Judy. És az éjszakai hajóval utazik el. Vagyis
ebédre lesz itt, Judy!

– Akkó’ hát jó helyen lesz, én mondom nektek. Nagy nap
lesz ez Ezüst Erdőnek, és egyetlen grófnő sem evett jobbat
életiben, mint amit mi rakunk elé. De alaposan meg kék
terveznünk, Patsy, szóval ne lógasd az orrodat, és lássunk
munkához! Nincs idő hetet-havat összehordani. Oszt
orgonavirággal sem lehet grófnőt etetni.

Pat zihálva tért magához. Szégyellte magát. Az inkább
Binnie-ékre jellemző, hogy ennyire megdöbbenjenek.

– Természetesen igazad van, Judy. Lássuk csak! Ma kedd
van. Az ebédlő és a Nagy Szalon padlóját rendbe kell tenni,
mert szörnyen néz ki. Ma lefestem, holnap átfényezem őket.
Bárcsak kezdhetnék valamit a bejárati ajtóval! Pattogzik róla a
festék. De nem merek hozzányúlni. Majd csak nyitva hagyjuk,
és bízunk benne, hogy a grófnő nem veszi észre. És a héten egy
nap át kell mennünk Winnie-hez, Cuki, hogy segítsünk neki a
varrásban. Már múlt héten át kellett volna mennünk, de meg
akartam várni ezt a hetet, hogy lássam a virágba borult
vadalmafájukat. Csütörtökön megyünk át. A felkészülésre
marad a péntek. Felkísérjük a Költő Szobájába, mert ott nem
repedt a mennyezet, mint a vendégszobában, és feltesszük az
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ágyra a takarót, amit anya hímzett. Sid pénteken este átmegy
anyáért. Nagy kár, hogy le kell rövidítenie a látogatását, hiszen
évek óta most először ment el valahova, de persze neki is itt kell
lennie.

– Hohó, akkó’ két előkelő hölgy lesz majd itt – mondta Judy.
– Édesanyátok a világ bármely grófnőjével egyenrangú. Egy
Bay Shore-i Selby felér egy arisztokratával.

Pat magához tért. Tillytuck csodálattal nézett fel rá. Ezüst
Erdőt ettől a perctől hatalmába kerítette az izgatott, de
körültekintő tervezgetés, csinosítgatás, takarítás, festés és
megbeszélés. Még Tillytuck is beleszólt a dologba:

– Az ebéd a lényeg – jelentette ki. – Egy jó étkezés nem
megvetendő dolog, szimbolikusan szólva.

Ezzel mindenki egyetértett. Az ebédnek olyannak kell
lennie, hogy egy nagy hatalmú főúr felesége se fitymálhassa.
Pat vég nélkül bújta a receptjeit. Cuki kihagyta az iskolát, hogy
segíthessen. A latin és a tetoválás esélye elbújhat emellett.

Végül úgy döntöttek, hogy sült csirke lesz ebédre; Judy sült
csirkéje egyszerűen mennyei volt.

– És hozzá spárga. A nyúlárnyék ellenálló zőccség. Te meg,
Patsy drágám, elkészíted a szószt, amit a Rövid Kurzuson
tanútál. És lesz időd azsúrozni az új szalvétákat?

– Cukival fennmaradunk éjjel, hogy elkészüljünk.
Desszertnek jégbe hűtött dinnyelabdacsokra gondoltam
fagylalttal és citromos kókusztortára. Nem szabad túlzásba
esnünk.

– Nem hajhászhatjuk a feltűnést – erősítette meg Judy, aki
időnként szeretett nagy szavakat használni.

– Még az is lehet, hogy fogyókúrázik – vigyorodott el Cuki.
Visszanyerte gondtalanságát. Trix Binnie romokban fog
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heverni, amikor ezt megtudja. Romokban!
– Remélem, szépnek találja majd Ezüst Erdőt – lehelte Pat.

Őt csak ez az egy izgatta.
– Másról szó sem lehet – fújta fel magát Judy. – Reméljük,

szép idő lesz szombaton. Mert ha esik…
Judy a képzeletükre hagyta, milyen lesz viharban vendégül

látni egy grófnőt.
– Szépnek kell lennie – hangzott Pat ultimátuma.
– Mit gondoltok, illik jó időért… imádkozni? – vetette fel

Cuki, aki úgy érezte, semmit sem szabad a véletlenre bízni.
Judy komolyan csóválta a fejét.

– Én nem tenném, drága lyányok. Az ember sosem
tudhattya, mi sül ki az ilyen kívánságokbó’. Emlékszem arra a
napra a South Glen-i templomban, amikó’ a tiszteletes, az öreg
Mr. MacCary teljes szíviből esőér' imádkozott. Amikó’ a népek
hazafélé indultak a templomból, iszonyú vihar kerekedett, és
mindenki bőrig ázott. Az öreg James Martin meg az öreg
Thomas Urquhart együtt mentek, és Thomas aszongya:
„Bárcsak ne fohászkodott vóna, míg haza nem értünk. A
McCaryk sosem ismertek mértéket", mondta. Szóval jobb, ha
ezt a természetre haggyátok, drága lyányok. És hála a
magasságos Kaporszakállúnak, hogy nincs a házban
jeruzsálemi cseresznye! Amíg a grófnő itt lesz, Patsy drágám,
természetesen a háttérbe húzódok, de nem gondolod, hogy fel
kéne vennem az elegántos ruhámat, ha esetleg jövet-menet
megpillant?

– Vedd csak fel, Judy! Jaj, és mit gondolsz, rá tudnád
beszélni Tillytuckot, hogy azon az egy napon ne vegye fel azt a
borzalmas szőrmesapkát? Ha a grófnő meglátja, amikor átmegy
az udvaron…
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– Te csak ne izgasd magad Tillytuck miatt! Aznap a városba
megy a borjakkal, amiket apátok eladott. De nem örül neki.
Hogy volt mersze arra gondolni, hogy láthat egy grófnőt! És
még szarkasztikus is vót. „Arcizma se rándújjon, Judy",
aszonta. „Végtire is a nagyanyja boszorkány vót, és
szimbolikusan szólva az is arisztokrata.” „Nekem nem kék,
hogy arcizmom rándújjon", mondtam. „Tudom, hun a helyem,
és ott is maradok, és ez a színtiszta igazság, nem valami
szimbólum!”

Tillytuck kezd elkanászodni. Ma is a temetőben pipázott.
Elképesztő szemtelenül ült Síró Willy sírkövén.

– Edith néni és Barbara néni nagyon izgatott – mesélte Pat.
Szerettem volna, ha átjönnek ebédre, de nem akartak. Edith
néni megvétózta. De nagyon kedvesen felajánlotta az ezüst
leveseskanalait. Azt mondta, hogy egy grófnő egy szemvillanás
alatt felméri, melyik az igazi ezüst, és melyik csak ezüstözött.
Örülök, hogy a teáskanalaink igaziak, csak sajnos régiek és
kopottak.

– Hohó, attó’ csak arisztokratikusabbak – vigasztalta Judy. –
A grófnő majd aszongya magában: „Régi családbó’
származnak, és nem valami uborkafára felkapaszkodott népek",
mongya majd. A swallowfieldiekről jut eszembe, nem vettetek
észre valami furcsát Tom bácsikátok szakállán?

– Majdnem eltűnt – sóhajtott fel Pat. – Szinte már csak egy
alsó ajak alatti kis pamacs.

– Amikó’ majd teljesen eltűnik, érdekes hírt hallunk –
jelentette ki Judy rejtélyesen.

De Patnek most nem volt ideje Tom bácsi eltűnőfélben lévő
szakállán tűnődni. Szerda estére Ezüst Erdő felkészült a grófnő
fogadására. De akár a királyi család valamelyik tagja is
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idelátogathatott volna.
Csütörtökön Sid átvitte Patet és Cukit Bay Shore-ba, hogy

segítsenek Winnie-nek a tavaszi varrásban. Egész délelőtt
varrtak. Winnie így szólt délután:

– Most pedig egy darabig ne törődjünk semmivel! Gyertek
ki a napra és a levegőre! Nincs sokszor ilyen délutánunk, amit
együtt tölthetünk.

A kertben bóklásztak, virágot szedtek, beitták a
vadalmavirágok szépségét, elnézték a kikötőt, és dőre rímeket
faragtak. A legnagyobb mulatság kellős közepén hallották meg,
hogy a házban csöng a telefon.
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11.

Pat ment be, hogy felvegye, mivel Winnie a karjában tartotta
karácsonyi babáját. Amikor Pat meghallotta Judy hangját,
rögtön tudta, hogy valami eget rengető történt, mert ha tehette,
Judy sosem használta a telefont.

– Te vagy az, Patsy drágám? Mondanivalóm van. Itt van.
– Kicsoda, Judy? Csak nem a grófnő?
– Ha mondom. De nem tudom a telefonban elmagyarázni.

Csak gyere, amilyen gyorsan csak tucc, drágám! Siddy és apád
bement a városba.

– Máris ott vagyunk – akadt el majdnem Pat szava.
De hogy menjenek át most rögvest? Frank elment az

autóval. Nem volt más, csak a régi homokfutó az öreg, szürke
kancával. Egy órába telik, mire Ezüst Erdőbe érnek. És Brian
bácsit is fel kell hívni, hogy haladéktalanul szállítsa haza anyát.
Pat és Cuki közös erőfeszítéssel befogták a kancát, és egy
örökkévalóság után – vagy legalábbis annak tűnt – leszálltak
Ezüst Erdő udvarán, amely szokott békés és nyugalmas képét
mutatta. Csak Kutya a küszöbkövön aludt, és három kiscica
feküdt összegömbölyödve a kút fellépőjén.

– Gondolom, a grófnő a Nagy Szalonban van – vélte Pat. –
Surranjunk be a konyhán át, és előbb tájékozódjunk Judytól!

– Miről beszélget az ember egy grófnővel? – rémüldözött
Cuki. – Pat, én inkább elfutok, és elrejtőzöm a csűrben!

– Még mit nem! Nem vagy te Binnie! Beszélünk Judyval,
aztán észrevétlenül felmegyünk az emeletre, és felveszünk
valami tisztességes ruhát, mielőtt halálmegvető bátorsággal
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szembenézünk a grófnővel.
Pat a délutáni kék vászonruháját viselte, amelyik merő

véletlenségből a legcsinosabb öltözéke volt. Cukin egy csinos
zöld szvetter volt, kis fehér, hímzett gallérral. Szél kócolta haja
olyan színű volt, mint az októberi nyírfákon a napsütés. A
lányok az idegességtől kuncogva szaladtak fel a
halszálkamintában lerakott téglaköves kerti úton, és teketória
nélkül berobbantak a konyhába. Ott azonban megtorpantak.
Cuki szeme néma üzenetet küldött Patnek: „Tényleg túl lehet
az ilyesmit élni, vagy az ember itt helyben meghal?”

Judy Plum és Medchester grófnője az asztalnál ült, amelyen
egy tálon sült kolbász és krumpli maradéka volt. A lányok
felbukkanásakor Judy éppen tejszínt öntött a „tejszínes
tehenéből” őladysége csészéjébe, aki abban a pillanatban vett
Judy „püspökkenyérnek” nevezett csodálatos süteményéből.
Kandúr uraság nagy műgonddal tisztálkodott a konyha
közepén, Merészke pedig a grófnő ölében gömbölyödött össze,
míg McGinty a grófnő székének lába mellett üldögélt. Tillytuck
a szokott sarkában trónolt, de szerencsére nem viselte a
sapkáját, bár sajnos a szék támlájára akasztotta. Judy a csíkos
darócot viselte, de egy ropogósra keményített, gyönyörű fehér
kötényt kötött maga elé, ami úgy állt el, mint egy deszkalap.
Olyan fesztelenül viselkedett, mintha a grófnő egy takarítónő
lett volna. Ami Lady Medchestert illette, Pat legnagyobb
megdöbbenése közepette is rögtön érezte, hogy rendkívül
élvezi a helyzetet.

– És íme, a lyányok – mondta Judy páratlan hidegvérrel –,
akikről meséltem. Mrs. Hosszú Alec lányai, Patrícia és Rachel.

A grófnő azonnal felállt, és kezet fogott velük. Egérszürke
haja volt, és szögletes, pirospozsgás arca, de telt, széles ajkát
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elbájoló mosolyra húzta.
– Úgy örülök, hogy hazaértek, mielőtt indulnom kell –

mondta. – Szörnyű lett volna úgy visszamennem, hogy azt kell
mondanom Clarának, egyik unokatestvérével sem sikerült
találkoznom. Mindig is olyan szép emlékeket őrzött a Prince
Edward-szigeten gyermekkorában töltött, csodálatos napokról.
Nagy kár, hogy így magukra törtem, de tegnap este táviratot
kaptam Angliából, és feltétlenül haza kell indulnom ma este,
ezért csak a ma délután maradt a látogatásra. Az önök Judyja –
villantott egy mosolyt Judyra – végtelenül szívesen látott, és
körbevezetett bájos otthonukban, és végül, de nem
utolsósorban pompás estebéddel kínált. Olyan éhes voltam!

Aztán valahogy az asztal körül találták magukat. Pat
hálásan állapította meg, hogy Judynak helyén volt az esze, és a
legszebb terítővel és az ezüstkanalakkal terített. De mi a
csudáért nem az ebédlőben tálalta fel a vacsorát? És mit keres
az ezüst teáskanna a tálalón, míg az asztalt a barna
fajanszkancsó díszíti?

És Tillytuck ingujjban! Hát tényleg el kell süllyednie
szégyenében! Mit lehet erre mondani? Pat eszelősen próbált
felidézni egy cikket egy nemrégiben megjelent magazinban,
aminek ez volt a címe: „Hogyan kezdjünk beszélgetést
olyanokkal, akiket most ismertünk meg?", de egyik nyitó téma
sem illett a jelen szituációhoz. Csakhogy erre nem is volt
szükség: a grófnő őszintén, barátságosan és elbűvölően beszélt
tovább, és valahogy belevont mindenkit, még Tillytuckot is a
társalgásba. Pat, akinek az a nemtörődöm gondolata támadt,
hogy most már úgyis minden mindegy, félredobott minden
illemszabályt. Cukit soha nem hökkentette meg semmi sokáig,
és meglepően rövid idő múlva már vígan s jókedvűen
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csevegtek. A grófnő ragaszkodott hozzá, hogy vele teázzanak,
és egyenek a püspökkenyérből is; mint mondta, ő már a
harmadik csésze teát issza. Judy áttalpalt a kamrába, és hozott a
narancsos kekszből, amelyről korábban megfeledkeztek. Lady
Medchester élénken érdeklődött az édesanyjukról, és sajnálattal
jegyezte meg, hogy nem lát módot arra, hogy egy ezüst erdőbeli
macskát magával vigyen Angliába.

– Az egyik macskájuk, mint látják, úgy döntött, hogy kedvel
– nevetett, és lenézett Merészke békésen le-fel mozgó, bundás
oldalára.

– És az a macska nem ereszkedik le bárkihez, szimbolikusan
szólva, asszonyom – jegyezte meg Tillytuck.

Patnek az a zavaros érzése támadt, hogy egy királynőt
ugyan lehet „asszonyomnak” szólítani, de egy grófnőt aligha.
Egy grófnőt! Vajon ez a köpcös, tenyeres-talpas hölgy az
egyszerű, kicsit rendetlen tweedkosztümjében tényleg egy
grófnő? De hiszen… pontosan úgy fest, mint bármelyik
közönséges halandó! Pat különös hasonlóságot vélt felfedezni
közte és a South Glen-i Mrs. Snuffy Madison között. Csak Mrs.
Snuffy mutatósabb volt!

És semmi kétség: a grófnő élvezettel falatozott a
püspökkenyérből és a kekszből.

– A macskák nem is szoktak – mosolygott Lady Medchester,
és mogyoróbarna szemével Tillytuckra nézett, miközben egy
falat kolbászt nyújtott le az ácsingózó McGintynek. – Ezért is
nagyobb kitüntetés egy macska helyeslése, ha ebben részesít
minket, mint egy kutyáé. Nem gondolja, hogy a kutyáknak
könnyebb a kedvükben járni?

– Ezt jól megmondta, asszonyom! – dicsérte csodálattal
Tillytuck.
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Cuki, akinek mostanáig sikerült teljesen illedelmes arcot
vágnia, majdnem megfulladt egy korty teától. Pat vadul
körbenézett, és váratlanul Lady Medchester tekintetével
találkozott a pillantása. Valami megérintette őket: megértés,
bajtársiasság, a helyzet élvezetes öröme. Ettől a perctől fogva
Pat fütyült rá, mit mond vagy tesz bárki is, ami nagy szerencse
volt, mert amikor pár perc múlva Lady Medchester
megjegyezte, hogy barátai utaztak a Titanicon, Tillytuck
együttérzéssel ingatta a fejét.

– Nekem is, asszonyom, nekem is – tette hozzá.
– A vén hazug! – mormolta a bajsza alatt Judy. De mindenki

hallotta, mit mondott. Ezúttal Lady Medchester fulladt meg
majdnem egy kekszmorzsától. És vidáman csillogó szeme
megint Pat tekintetét kereste.

– Nem maradhatna, amíg anya haza nem ér? – kérlelte Pat,
amikor a grófnő felállt, és finoman, sajnálkozva tette le az
ölében alvó selymes macskát.

– Sajnálom, de nem lehet. Így is túl sokáig időztem itt.
Muszáj elérnem a hajóhoz csatlakozó vonatot. De nagyszerűen
éreztem magam. És elmondhatom Clarának, hogy legalább
Mary drága lányaival találkoztam. Biztosra veszem, hogy
egyszer eljönnek Angliába, és ha így lesz, okvetlen keressenek
meg! Úgy sajnálom, hogy le kell tennem ezt a gyönyörű
macskát!

– Csupa szőr lett a hasa, asszonyom – világosította fel
Tillytuck. – A kutyákra ez nem jellemző.

Ha pillantással ölni lehetett volna, Judy bizonnyal gyilkossá
válik. De a grófnő csak Pat vállára tette a kezét, arcon csókolta,
és nevetéstől rázkódva lehajtotta a fejét.

– Hihetetlenül mulatságos – suttogta. – Hihetetlenül! És a
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Judyjuk is. Csak azt kívánom, drágáim, bárcsak tovább
maradhattam volna!

A grófnő felkapott egy kicsit összenyomott, arany és barna
tollas kalapot, ami úgy festett, mint egy silverbridge-i bolt
uraságtól levetett áruja, megigazította az ezüstróka stólát,
amiről Pat tudta, hogy egy vagyonba kerülhetett, megpuszilta
Cukit, Judyval rejtélyes kitérőt tett a kamrába, felhúzott egy
divatjamúlt, hosszú szárú kesztyűt, és kiment a kocsijához.
Körülnézett még egyszer, mielőtt beszállt. Ezüst Erdő
ugyanúgy elbűvölte, mint mindenki mást.

– Gyönyörű, csendes hely, ahol van idő élni – mondta,
mintha magában beszélne, aztán integetett Judynak. – Ugye,
milyen jót beszélgettünk? – Majd távozott.

– Hohó, Ezüst Erdőt ma tényleg nagy megtiszteltetés érte –
jegyezte meg Judy, amikor befelé indultak.

– Mesélj el mindent, Judy! Fúrja az oldalamat a kíváncsiság.
És hogyhogy a konyhában vacsoráztatok?

– Hohó, engem ne hibáztass! – kérlelte Judy. – De időbe
telik, amíg elmesélem ezt a hosszú történetet. Még soha
életemben nem volt részem ilyen délutánban. Kér egy falatot,
Tillytuck? Nem mintha megérdemelné… de maradt egy kis
krumpli meg kolbász, ha kedve lenne hozzá.

– Ami jó egy grófnőnek, az jó nekem is – válaszolta
Tillytuck, és mohón telepedett le az asztalhoz. – Fáintos
asszonyság vót, bár farban kicsit szélesebb, mint az ember egy
grófnőtől elvárná, mármint szimbolikusan szólva. Volt benne
valami csábos.

– Gyertek ki a temetőbe – súgta oda Judy a lányoknak. – Ott
nem zavar senki, és elmesélhetek mindent. Ezüst Erdő
krónikájába méltó történet!
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– Brian bácsi most telefonált, hogy anya Helen néni
barátaival piknikezni ment, és nem tudja elérni.

– Már nem számít – sóhajtott fel Pat. – Istenem, istenem,
miért nem történik soha semmi úgy, ahogy eltervezzük? De
nem érdekel… bűbájos asszony volt… és nagyszerűen érezte
magát.

– Hohó, úgy bizony! – értett egyet Judy, és leült Síró Willy
sírkövére, mialatt Pat, Cuki és McGinty Vad Dickére
kucorodott. – És nem vót benne semmi hidegség vagy
nagyzolás. De amikó’ begördűt a kocsi, lyányok, egy pillanatig
nem tuttam, hogy fijú vagyok-e vagy lyány. Felkísértem a Költő
Szobájába, hogy kezet moshasson, és hohó, mindennel
próbáltam kitüntetni, még a minap hazahozott különleges,
szép, új szappanyt is odatettem neki, ami fényes papírban vót,
és a legszebb hímzett törűközőt adtam oda! Az új ágytakarót
már nem tuttam felteríteni, de ha hallottátok vóna, hogy
áradozott őladysége a gyönyörű foltvarrott takaróról! Aztán
felrohantam a szobámba, hogy belekukkancsak a „Hasznos
tudnivalók” című könyvembe. De egyetlen kukk sem vót arról,
hogy kell az arisztokráciát szórakoztatni, ezér' csak azt
kaparhattam elő az emlékezetemből, amit a McDermott-
kastélyban láttam. Kár, hogy nem jutott eccer sem az eszembe,
hogy belebújjak az elegántos ruhámba. De nagyon izgatott
vótam. Amikó’ elmagyaráztam neki, hogy felhívtalak, nem
kellett neki más, csak azt akarta, hogy vezessem körbe.
Aszonta, szeretne közvetlen közelről látni egy igazi kanadai
farmot. Nekem megfelelt, mer' nem tuttam, mit diktál az
illendőség: nem akartam teljesen magára hagyni, de féltem
beülni vele a Nagy Szalonba is. Körbevezettem hát a
gyümőcsösben, az Ezüst Erdőben és a macskatemetőben. Aztán
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végigsétáltunk a sírkerten, és elmeséltem neki a régi
történeteket, és hogy nevetett Síró Willyn! Oszt amikó’
visszaértünk a házba, látni szerette vóna a konyhámat, nekem
meg fogalmam sem vót, hogy viselkedik majd Csak Kutya.
Amikó’ bementünk, mint egyik jó barát a másiknak aszonta:
„Kérem, Judy, igyunk egy csésze teát, és mi ez a pompás illat?”
Nos, drága lyányok, tuggyátok jól, mi vót: a sütőben sülő
krumpli meg kolbász, amit magamnak és Tillytucknak
készítettem, hisz mindenki más elment hazulról. „Kaphatnék
egy falatot?", kérdezte olyan kedveskedően. „Itt a konyhában,
Judy", mondta, „ahol az ablakon beárad az orgona illata, és
pontosan ilyen fehér kismacskák díszítették a gyerekszobám
falát, méghozzá jóval több éve, mint azt akár magának is be
merném vallani, Judy”. Nem tuttam nemet mondani egy
grófnőnek, így oszt az lett, amit akart. Elővettem a legjobb ezüst
teáskannát, meg a szalonból odatettem neki az egyik elengántos
széket, de lezöttyent az öreg Nehemiah székire, és aszonta: „Én
abból a barna fajanszkancsóból kérem a teát, mer' zamat
dolgában annak nincs párja.” És ragaszkodott hozzá, hogy
asztalhoz üjjek vele, és falatozzak a krumpliból meg a
kolbászból. De nem ettem sokat, drága lyányok, valahogy nem
vót étvágyam. Hét kóbász tűnt el, én meg csak egyet
pusztítottam el. Ha belegondolok, hogy együtt teáztam egy
grófnővel, és elegántosan meggörbítettem a kisujjamat, ha
éppen eszembe jutott! Binnie asszonyság el sem fogja hinni! És
tuggyátok mit, drága lyányok? Kislánykorában ő is járt a
McDermott-kastélyban, és mesélt az ódon helyről. Olyan
érzésem támadt tőle, hogy nemsokára nekem is fel kell
keresnem. No, erre éppen arra járt Merészke, és kérdezte: „Van
itt hely egy macskának?", azzal már fel is ugrott az ölibe. A saját
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szemetekkel láttátok, hogy egészen más tészta vót, mint
Nicholas kuzin. No, hát ott üldögéltünk és cseverésztünk, csak
ő meg én meg a macskák, szép barátságosan és meghitten,
amikó’ iszonyú zajt hallok a hátsó verandáról. Nem is e világi
zajnak hallatszott, de én mingyár tuttam, hogy Tillytuck
gargalizál, mer' reggel kicsit kapart a torka. Aggodalmasfélén
pillantottam a grófnőre, de ő a tejszínes tehenemet vizsgálta, és
úgy tűnt, nem veszi észre. Attó’ féltem, hogy amikó’ Tillytuck
befejezi a hörgést odaki, belefog majd egy zsoltárba, de azt
sosem hittem, hogy lesz benne annyi elbizakodottság, hogy
bejöjjön. Leesett az állam, amikó’ megláttam az ajtóban.
Jeleztem én, hogy tűnjön el onnét, de rám se hederített, és mán
éppen letelepedni készült őladysége kalapjára, amit a grófnő
könnyedén egy székre dobott. Időben el tuttam csenni, drága
lyányok, mielőtt Tillytuck lezöttyent. Ha hiszitek, ha nem,
őladysége rámosolygott a maga kedves módján, és valami
megjegyzést tett az időjárásra. Mire Tillytuck nem aszonta,
hogy eső lesz, mer' reumától sajog a karja?! Oszt megdöntötte a
székét a hátsó lábakra, és belefogott valamelyik „tragédiájjába",
hogy az oroszlán hogy jutott ki a ketrecéből, és karmolta meg.
„Legutóbb leopárd vót", mondtam gúnyosan. Nem tehetek róla,
nem álltam meg! De őladysége tutta ám, hányadán áll vele, és
rögtön láttam, hogy az orránál fogva vezeti, ő meg azt képzelte,
hogy bratyizik egy előkelőséggel. Akkó’ aztán Csak Kutyára
rágyütt a szokásos rohama, de Tillytuck olyan sebesen kicipelte,
hogy azt hiszem, őladysége észre sem vette. Ettől oszt teljesen
kikészültek az idegeim, és még sosem örültem annyira, mint
amikó’ meghallottam közeledni az öreg Russell kancájának
patadobogását az ösvényen!

– Adtál egy kortyot a grófnőnek a fekete üvegedből, Judy? –
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kérdezte Sid, aki közben hazaért, és nekiindult megkeresni,
miért nem készített neki senki vacsorát. – Ha hagyott egy
falatot a kamrában, azért most igen hálás lennék.

– Tényleg, miért vitted be a kamrába a távozása előtt, Judy?
– kapta fel a fejét Pat.

– Hohó, megígértem, hogy adok egy üveggel az
eperlekváromból. De képtelen lesz épségben hazavinni, egy
ilyen üveg nem bírja a tengeri utat, és biztosan feleúton se jár,
mikó’ majd áthajítja a korláton. A kamrában aszonta nekem,
Patsy drágám, hogy bájos a mosolyod, és remek a humorod. És
a kis kekszet, amit a tányirján hagyott, beteszem az
emlékdobozomba. Nem tekintem sértésnek, hogy meghagyta,
hisz mán a harmadik keksz vót. Csak a Kaporszakállú tuggya,
hogy a nagy izgalomtól tudok-e majd éjjel alunni vagy sem.

Judy harsányan horkolt már a konyha melletti kamrában,
amikor Pat és Cuki lefeküdt. Az ifjú Joe Merritt az este átugrott
Ezüst Erdőbe, hogy elhívja moziba Patet, de Pat nemet
mondott. Judy szokás szerint kíváncsi volt, hogy szegény Joe
miért kapott kosarat. Igazán helyes fiatalember, ráadásul a
charlottetowni Merrittek kuzinja.

– Nincs benne semmi kivetnivaló, Judy – mondta komoran
Pat. – Csak erősen különbözik az ízlésünk, hogy mit tartunk
tréfásnak.

– Hohó, az biz komoly – értett egyet Judy, és kihúzta Joe
Merritt nevét a lehetséges jelöltek listájáról.

– Húzd fel a rolót, Cuki, és engedd be az éjszakát! És még ne
gyújtsd meg a lámpát! Ha meggyújtod, az éjszaka az ellenséged
lesz. Rosszallóan néz majd rád, pedig most kedves és
barátságos. Üldögéljünk kicsit az ablakban, és beszéljük át a
dolgokat! Egy ilyen éjszakán cudar dolog lenne korán ágyba



125

bújni.
– Még hogy aludni! – sóhajtotta Cuki. – Soha többé nem

alszom – mondta, és a padlón ülve kényesen nekidőlt Pat
lábának, miközben vízitormás szendvicset tömött magába.
Rászoktak, hogy élvezetes kis csevegésekkel töltsék az estét az
ablakukban, ahol csak a fák és a csillagok hallhatták őket. Ma
este beáradt az orgona illata, és az éjszaka olyan volt, mint egy
illattal teli, túlcsorduló csésze. A hegyen a lucok között motozni
kezdett a szél. A vörösbegyek még fütyörésztek, és az Ezüst
Erdő titkokat lehelő, megfoghatatlan árnyas világ volt.
Merészke bebaktatott, és behízelegte magát Cuki ölébe, ahol
dorombolva feküdt, és boldogan eresztette ki, majd húzta
vissza a karmait. Merészkének bármelyik öl megfelelt.

– Túl sok volt ma az izgalomból, hogy álom jöjjön a
szememre. Borzalmas és csodálatos élmények sokasága. Hát
nem volt elbűvölő Lady Medchester, Pat? És egyáltalán nem
azért, mert grófnő. Valami tökéletesség sugárzott róla. Cseppet
sem volt csinos. Észrevetted, hogy Mrs. Snuffy Madisonra
hasonlított? És kimondottan kopottas volt a ruhája. Kivéve
persze a rókastólát. De a kalapja, nos, az pontosan úgy festett,
mintha Tillytuck tényleg ráült volna. Mégis volt benne valami,
Pat, amit száz év alatt sem tudnánk elsajátítani.

– Őt nem érdekelné, mit gondolnak Binnie-ék – jegyezte meg
dévajul Pat.

– Ne, mert elpirulok. És még Trixnek sem említem soha.
Kérsz egy szendvicset, Pat? Biztos üres a gyomrod. Egyikünk
sem evett ebéd óta egy falatot sem, csak egy pici kekszet meg
püspökkenyeret. Lady Medchester előtt csak úgy tettem,
mintha ennék. Ne mélyeszd belém a karmaidat, cicus! Lady
Medchester bizonyára mulatságos történetet mesél majd, ha
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hazaér. Anglia arisztokrata házai zengnek majd a nevetéstől
Judy és Tillytuck rovására.

– Tillytuckon talán nevetnek, de Judyn nem. Az emberek
Judyval együtt, nem pedig rajta mulatnak. A grófnőnk kedvelte
Judyt. Észrevetted, milyen kellemes nevetése volt? Patinás, régi
dolgokra emlékeztetett, amiket századokon át szerettek,
mármint azután jutott eszembe, miután már gondolkodni
tudtam. Sosem felejtem el azt a pillanatot, Cuki, amikor
betoppantunk a konyhába: Judy Plum és Medchester grófnője
tete-á-tete a konyhaasztalunknál, Tillytuck mint hallgatóság. Ezt
senki sem fogja elhinni. Tényleg olyan történet, amit majd
elmondhatunk az unokáinknak, már ha lesznek.

– Én feltétlen szeretnék – jelentette ki Cuki hűvösen.
– Nos – hajolt ki Pat az ablakon, hogy egy pillantást

vethessen a teremtett dolgok legszebbikére, az esti égbolton
világító újholdra –, van valami, amiről Medchester grófnője
nem is tudja, hogy elszalasztotta… a citromos kókusztortám és
Judy sült csirkéje. Levélben be kell számolnom erről Hilarynek.
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A második év

1.

Patnek nem sikerült kiderítenie, hogyan került be Lady
Medchester ezüst erdőbeli látogatásának híre a charlottetowni
újságokba. De ott volt „A hét eseményei” rovatban:
„Medchester grófnője, aki néhány napot töltött a barátainál
Charlottetownban, múlt csütörtökön a North Glen-i Ezüst
Erdőben tett látogatást. Lady Medchester távoli kapcsolatban
áll Mr. és Mrs. Alexander Gardinerrel. Őladységét elbűvölte
csodálatos szigetünk, és azt mondja, jobban hasonlít az óhazára,
mint bármely hely, amit Kanadában látott.”

Az ezüst erdőbelieknek nem tetszett a rövid cikk.
Túlságosan érződött rajta az a fajta hírverés, amit megvetéssel
kezeltek… vagyis az, amit Sid „feltűnősködésnek” nevezett. A
cikk biztos kis időre elvette Binnie-ék szavát, és a South Glen-i
templomban a következő vasárnapi misén mindenki olyan
áhítatos tisztelettel bámulta a Gardiner családot, ami egy királyi
családnak járt volna ki. De ez semmit sem csökkentett azon,
amit Pat a jó ízlés megsértéséhek tekintett. Még Tillytuck is azt
mondta, hogy „elég nyers, szimbolikusan szólva”. Úgy tűnt,
senki sem vette észre, hogy Judy, akinek a legbosszúsabbnak
kellett volna lennie, semmit sem mondott a témáról, és
vonakodott állást foglalni. Végül az egész feledésbe merült.
Végtére is fontosabb dolgokra is kellett gondolni Ezüst
Erdőben. A grófnők jönnek-mennek, de az elkóborló pulykákat
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éjjel vissza kell hozni, a liliomok hagymáit szét kell választani,
el kell vetni az évelők magvait, és meg kell tervezni a bejárathoz
vezető út melletti szarkalábágyásL Lady Medchester látogatása
az ezüst erdőbeli események tekintetében a megfelelő helyre
süllyedt: vidám eset lett, amelyet téli estéken, a tűz előtt fel
lehet emlegetni, és jót lehet nevetni rajta.

Közben Tom bácsi lepácolta és lefestette egykor piros ajtaját,
és almazöld házát zsályazöldre festette vöröses gesztenyebarna
szegélyekkel. Ezüst Erdőben és Swallowfieldben mindenki
többé-kevésbé feszélyezetten azon törte a fejét, hogy miért
csinálta. Nem mintha mindkettőt nem kellett volna lefesteni. Az
almazöld ház már rég elvesztette a színét, az ajtóról pedig
régóta pattogzott a festék. Mindazonáltal mindkettő évek óta
ilyen volt, és Tom bácsi nem zavartatta magát miattuk. Most
azonban, a nehéz idők szorításában, amikor kevés volt a széna,
a krumplibogarak különösen nagy pusztítást végeztek, és
jóformán nem termett tarlórépa, Tom bácsi a keservesen
megkeresett pénzét ilyen felesleges módon herdálta el.

– Napról napra fiatalabb lesz – csóválta a fejét Judy. – Hohó,
én mondom, ez nagyon gyanús!

– Véleményem szerint nő érződik a levegőbe',
szimbolikusan szólva – tette hozzá Tillytuck.

Azon a nyáron ez volt az egyetlen felhő Pat egén. Változás
érlelődött, és egy swallowfieldi változás volt olyan rossz,
mintha Ezüst Erdőt fenyegette volna. Évek óta semmi sem
történt odaát. Edith és Barbara néni uralmuk alatt tartották a
házat, viszonylag barátságosan megegyeztek a legfontosabb
dolgokban, és testi-lelki jóléte érdekében parancsolgattak Tom
bácsinak. Most mindkettőt nyugtalanság gyötörte. Tom kezdett
kicsúszni a kezeik közül.
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– Azokhoz a kaliforniai levelekhez van köze – mesélte
Barbara néni boldogtalanul Patnek. – Ebben biztos vagyok.
Tudjuk, hogy leveleket kap, a postán dolgozók mesélték, de
még nem láttuk őket. Fogalmunk sincs, hol a csudában tartja
őket, pedig már mindenütt kerestük. Edith azt mondja, ha rájuk
talál, elégeti őket, de nem látom be, mire lenne ez jó.
Fogalmunk sincs, ki lehet. Tom bizonyára a városban adja fel a
válaszleveleit.

– На Tom feleséget hoz ebbe a házba – akadt a „feleség” szó
Edith néni torkán –, akkor nekünk mennünk kell, Barbara.

– Jaj, ne mondj ilyet, Edith! – küszködött a könnyeivel
Barbara. Legalább annyira imádta Swallowfieldet, mint Pat
Ezüst Erdőt.

– Pedig mondom – jelentette ki Edith néni rendíthetetlenül.
– El tudod képzelni, hogy itt maradjunk egy új úrnő irányítása
alatt? Gondolom, majd Bridge-ben veszünk egy kis házat.

– El sem hiszem, hogy Tom bácsi az ő korában ekkora
ostobaságot kövessen el – mondta Pat.

– Még sosem voltam férfi – közölte Barbara néni
fölöslegesen. – De azt tudom, hogy egy férfi bármely életkorban
lehet ostoba. És ismeritek a régi közmondást. Tom ötvenkilenc
éves.

– Néha úgy gondolom – mondta lassan Barbara néni –, hogy
te… vagyis mi… helytelenül tettük, Edith, amikor annak idején,
jó régen tönkretettük Tom Merle Hendersonhoz fűződő
kapcsolatát.

– Butaság! Ugyan, mit tettünk volna tönkre? – fortyant fel
csípősen Edith néni. – Nem voltak jegyesek. Iskolás fiús
rajongást érzett iránta, de te is jól tudod, Barbara, hogy
elfogadhatatlan lett volna, hogy egy Hendersont vegyen nőül!
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– Csinos, okos kis jószág volt – tiltakozott Barbara néni.
– Túl sokat beszélt, és bolond volt a nagyanyja – jelentette ki

Edith néni.
– Dr. Bentley szerint bizonyos pontokon mindenki őrült egy

kicsit. Szerintem nem kellett volna beleártanunk magunkat,
Edith.

Barbara többes száma a békesség megőrzését szolgálta.
Mindketten tudták, hogy a kapcsolat egyedül Edith
közbelépése miatt futott zátonyra.

Pat együtt érzett velük, és megkeményítette a szívét Tom
bácsival kapcsolatban, amikor meglátta, hogy a régi
kerítésátjárónál várja, a Suttogó Ösvény felénél, ahol a fák
elrejtették őket mind a swallowfieldiek, mind az ezüst
erdőbeliek szeme elől. Pat már azon volt, hogy egy fagyos
biccentés után továbbvitorlázik, de Tom bácsi félénken
megérintette a vállát.

– Pat – mondta lassan. – Szeretnék… pár szót beszélni veled.
Nem fordul elő gyakran, hogy… kettesben lehetek veled.

Pat barátságtalanul telepedett le a kerítésátjáróra. Szörnyű
előérzete támadt, hogy Tom bácsi miről akar vele beszélni. És ő
bizony nem segít neki! Tom bácsi a lassan eltűnő szakállával, a
bejárati ajtóival és az almáscsűrjével egész nyáron remegésben
tartott mindenkit a két farmon.

– Kissé nehéz… belefogni – nyögte ki tétován Tom bácsi.
Pat nem akarta megkönnyíteni a dolgát. Hajthatatlanul

meredt a nyírfákon át egy mezőre, ahol a szél mintákat rajzolt
az érő búzavetésbe, és olyan hullámzó árnyékokat vetett, mint a
folyó borostyánsárga bor. De Pat életében először vak volt a
szépség iránt.

Szegény Tom bácsi levette a szalmakalapját, és megtörölte a
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homlokát, ami harminc-egynéhány évvel ezelőtt még nem volt
ilyen magas.

– Nem tudom, hallottál-e egy… hölgyről, akit Merle…
Hendersonnak hívnak – fogott bele elkeseredetten.

Pat addig nem hallott róla, amíg Edith néni aznap szóba
nem hozta, de…

– Hallottam – válaszolta szárazon.
Tom bácsin megkönnyebbülés látszott.
– Akkor talán azt is tudod, hogy… egyszer… régen…

amikor még fiatal voltam, vagyis fiatalabb… röviden Merle és
én… mi… – Tom bácsiból végül kirobbant az igazság: –
Rettenetesen szerelmes voltam belé.

Pat dühös volt magára, hogy hirtelen meglágyult a szíve.
Mindig is szerette Tom bácsit, aki csak jó volt hozzá, és aki most
olyan szánalmasan festett.

– Miért nem vetted feleségül? – kérdezte szelíden.
– Nem kellettem neki – vallotta be Tom bácsi szégyenlős

mosollyal. Most, hogy fejest ugrott, már nem volt nehéz
folytatnia: – Ó, tudom én, hogy Edith azt hiszi, ő vetett véget a
szerelmünknek, de szó sincs róla. Ha Merle hozzám jött volna,
egy regiment Edith sem állhatott volna az utunkba. És nem
csodálom, hogy Merle visszautasított. Meglepő lett volna, ha
akkor… viszontszeret. Éretlen fiú voltam, ő pedig a legszebb kis
teremtmény, Pat. Nem vagyok romantikus alkat, Pat, de mindig
is… légiesnek láttam, röviden egy… tündérnek.

Pat hirtelen mindent megértett. Tom bácsi számára az eltűnt
Merle nem csak Merle volt, hanem az ifjúság, szépség,
titokzatosság és románc, minden, ami ennek a kopaszodó, élete
delén túl járó, két vénkisasszony testvére uralma alatt élő
farmernek hiányzott az életéből.



132

– Lágy, göndör, vörösesbarna haja volt, szelíd tekintetű,
gesztenyebarna szeme, és olyan édes kis piros szája! És ha
hallottad volna a nevetését, Pat… azt a nevetést sosem felejtem
el. Sokat táncoltunk a partikon, és olyan könnyű volt a
karomban, mint egy… tollpihe. Karcsú volt és bájos, mint…
holdvilágnál egy fiatal, fehér törzsű nyírfa. A léptei olyanok
voltak, mint a… tavasz. Sosem szerettem mást… egész
életemben csak az övé volt a szívem.

– És mi lett vele?
– Kaliforniába ment, mert volt ott egy nénikéje… és ott aztán

férjhez ment. De azóta megözvegyült, Pat. Emlékszel, hogy két
éve Streeterék hazalátogattak Kaliforniából? George Streeter
régi barátom. Ő mesélt Merle-ről, aki szegényen maradt
magára, és kénytelen volt állásba menni. Szónok lett, előadó.
Nagyon okos, Pat. Csodálatosak a levelei. Azok után, amit
George mondott, képtelen voltam… kiverni a fejemből. És így
aztán… írtam neki. És azóta levelezünk. Megkértem a kezét,
Pat.

– És hozzád jön? – kérdezte kedvesen Pat.
Nem gázolhatott bele Tom bácsi érzéseibe. Szegény, öreg

Tom bácsi szeretett, és elvesztette a szerelmét, de hűségesen
tovább szerette. Olyan romantikus volt!

– Hát, ez a nagy kérdés – válaszolta titokzatosan Tom bácsi.
– Még nem döntött, de azt hiszem… hajlik rá, Pat. Azt hiszem,
hajlik rá. Szegényke, nagyon belefáradt, hogy egyedül küzdjön
a világ ellen. És ebben kérném a segítségedet, Pat.

– Az enyémet? – képedt el Pat.
– Igen. Az a helyzet, hogy most New Brunswickban van, a

barátait látogatja meg. És arra gondolt, hogy jó lenne átjönni a
szigetre, és… szóval megnézni, hogy állnak a dolgok.
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Kideríteni, hogy olyan ember vagyok-e, akivel boldog lehet.
Szerette volna, ha átmegyek New Brunswickba, de most
nehezen tudok elszabadulni, mert nyakamon az aratás, és csak
egy serdülő fiú a segítségem. Olvasd el, mit ír, Patsy.

Pat kissé kelletlenül vette el a levelet. Vastag, halványkék
papírra írták, a borítékból elég nehéz parfüm illata szállt. De a
látogatásával kapcsolatos bekezdést értelmesen fogalmazta
meg: „Mindketten valószínűleg sokat változtunk, cuki fiú, és
talán nem ártana találkoznunk, mielőtt döntést hozunk.” Pat
nehezen állta meg, hogy ne mosolyogjon a „cuki fiú"-n.

– Még most sem értem, hogy jövök én ehhez, Tom bácsi.
– Szeretném, ha meghívnád, hogy töltsön pár napot Ezüst

Erdőben – magyarázta lelkesen Tom bácsi. – Én nem hívhatom
meg Swallowfieldbe, Edith biztosan hisztérikus rohamot kapna,
és Merle egyébként sem jönne oda. De ha írnál neki egy kedves
kis levelet, a neve Mrs. Merle Merridew, és meghívnád Ezüst
Erdőbe, annak idején Aleckel járt iskolába… ugyan tedd meg,
Patsy!

Pat tudta, hogy akkora csávába kerül, amekkorába még
soha. Edith néni sosem fogja megbocsátani. Judy azt hiszi majd,
hogy teljesen elment az esze, Cuki mókának fogj majd fel. De
nem utasíthatta vissza szegény Tom bácsit, aki olyasmiért
könyörgött, amit a boldogságra nyíló új lehetőségének tekintett.
De Pat nem engedett azonnal: előbb megbeszélte a dolgot az
édesanyjával, és csak aztán mondta meg Tom bácsinak, hogy
eleget tesz a kérésének. Megírta a meghívást, és még aznap
elküldte, a következő héten pedig a váltakozó megbánás,
aggodalom és а Tom bácsi melletti, minden körülmények
közötti kitartás gyötrelmei között hánykolódott.

Amikor a család többi tagja is meghallotta, hogy mit tett,
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nagy volt a szörnyülködés. Apát kételyek mardosták, de az
végtére is Tomra tartozott, nem rá. Sid és Cuki – ahogyan Pat
előre sejtette – tréfának vették. Tillytuck makacsul elzárkózott a
véleménynyilvánítás elől. Ez az illető férfi dolga, szimbolikusan
szólva, és a női hölgyeknek ebbe nincs joguk beleszólni. Judy
érdeklődését az első elszörnyedt „Bárcsak szorúna beléd egy
kis józan ész, Patsy!” után felkeltette a dolog romantikus oldala,
és a titkolt vágy, hogy lássa: a fáintos Edith hogyan fogadja, ha
megtudja.

Edith nem fogadta túl jól. Lecsapott Patre, és magával
cipelte szegény Barbara nénit is, aki lépten-nyomon sírdogált a
házban, de továbbra is azon a véleményen volt, hogy nem
szabad beleártaniuk magukat a dologba. Patnek nehéz
negyedórája volt.

– Hogy tehettél ilyet, Pat?
– Nem utasíthattam vissza Tom bácsit. És tényleg mit sem

számít, Edith néni. Ha nem hívtam volna meg ide, Tom bácsi
utazott volna New Brunswickba, hogy találkozzon vele. És még
így is lehet, hogy nem megy hozzá feleségül.

– Ne próbálj vigasztalni! – nyögött fel Edith néni. – Még
hogy hozzámegy-e! Persze hogy hozzámegy. Pedig már
nagymama. George Skeeter mesélte. És még most is fiatal
lánynak képzeli magát. Egyszerűen borzasztó még csak
belegondolni is! Nem tudom, hogy viselem el. Az izgalomtól
mindig rám tör a szívfájdalom. Ezt mindenki tudja! Te is, Pat.

Pat nem tudta. Mi lesz, ha ez az egész megöli Edith nénit?
De már késő volt. Tom bácsi fejével nem lehetett már beszélni.
Csodálatosnak érezte a helyzetet. Az élet hirtelen ismét
romantikus lett. A legcsekélyebb mértékben sem izgatta, hogy
Edith mit mondhatna, vagy mit mond. Még alkudozni is
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kezdett egy helyes kis egyszintes házra Silverbridge-ben a
„lányok” számára, ahova visszavonulhatnak.

– Ő és a háza! – fakadt ki Edith néni akkora megvetéssel,
amit szavakba sem tudott önteni. – Te vagy az egyetlen, Pat, aki
talán befolyással bír rá, akinek talán van valami hatása erre az
eszét vesztett emberre. Nem tudod valahogy eltéríteni ettől az
elképzelésétől? Legalább megpróbálhatnád.

Pat megígérte, hogy Edith néni nehogy szívinfarktust
kapjon, aztán felment a vendégszobába, és egy nagy tál sárga
krizantémot tett a barna komódra. Ha már új nagynénje lesz,
muszáj összebarátkoznia vele. Elképzelhetetlen volt, hogy
elhidegülhetne Swallowfieldtől. Felsóhajtott. Milyen kár ezért
az egészért! Milyen boldogok és elégedettek voltak ott éveken
át! Az eddiginél is jobban gyűlölte a változást.
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2.

Mrs. Merridew a délutáni vonattal érkezett, és Tom bácsi
kiment elé a fogattal.

– Gondolom, kéne vennem egy automobilt, Pat. Nagyon
régimódinak fogja találni.

– Ezeknél szebb lovakat keresve sem találna – próbált bele
lelket önteni Pat. És Tom bácsi olyan hangulatban kocogott el,
amit reményei szerint gondtalanság és romantika jellemzett. A
megjelenése ünnepélyes volt, mint a családi albumba ragasztott
fényképeken, de a szíve mélyén ismét húsz volt, aki egy régi
ábrándképpel randevúzott, akivel mintha tegnap találkozott
volna utoljára.

Tillytuck ragaszkodott hozzá, hogy ott téblábolhasson, bár
Judy célozgatott rá, hogy másutt várja a munka. De Tillytuckról
leperegtek a célzások.

– Mindig is érdekeltek az udvarlások – bizonygatta
szégyentelenül.

Mintha ezer év telt volna el, mire a Silverbridge felől
hallatszó vonatfütty után Tom bácsi megjelent. Sid a
késlekedést azzal a cseppet sem romantikus megjegyzéssel
magyarázta, hogy Tom bácsi szörnyethalt félelmében. Aztán
meghallották, hogy a fogat megáll a kapu előtt.

– Íme, a menyasszony – morogta Tillytuck, és kioldalgott a
konyhaajtón.

Pat és Cuki kiszaladt a pázsitra. Judy kikukucskált a
verandaablakon. Tillytuck elrejtőzött egy orgonabokor mögött.
Még anya is, akinek rossz napja volt, és ágyban maradt,
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feltámaszkodott, hogy a vadszőlőn át le tudjon nézni.
Látták, hogy Tom bácsi egy irdatlan hölgyet segít le a

fogatról, akit a fehér ruha és a nagy, fehér, lehajló karimájú
kalap még kövérebbnek mutatott. Sonka nagyságú lábain jött
fel a kerti úton az ajtóig, ahol a lányok várták. Pat hitetlenkedve
bámulta. Ez a nő lenne a magas sarkú cipőjéből kidagadó
lábával Tom bácsi régi táncos álmainak könnyed léptű tündére?

– Te vagy Pat? Hát hogy vagy, cukimókus? – roppantotta
össze ölelésével Mrs. Merridew. – És a tündéri Cuki! – Cukit is
elnyelte az ölelés.

Pat végre meg tudott szólalni, és kérte a vendéget, hogy
fáradjon fel vele. Tom bácsi egy szót sem szólt. Cuki
magánvéleménye szerint a megdöbbenéstől megbénultak a
hangszálai.

– Ez mind egyetlen asszony lenne? – kérdezte Tillytuck az
orgonabokortól. – Nem szeretem, ha egy nőnek zörög a csontja,
de azért mégis…

– Képzeld csak el ezt Swallowfieldben! – jegyezte meg Judy
Kandúr uraságnak. – Hohó, Tom Gardinernek nemcsak le
kellett volna festenie, de szélesebbre is kellett volna csinyánia
az ajtaját!

Kandúr uraság szokás szerint nem szólt semmit, de McGinty
a konyhai heverő alá kúszott. És anya odafent hátradőlt a
párnáira, és rázkódott a teste a nevetéstől.

– Szegény Tom! – mondta. – Jaj, szegény Tom!
Mrs. Merridew a lépcsőn felfelé végig beszélt és nevetett.

Felemelte rettenetesen kövér karját, és levette a kalapját, így
látható lett hófehér haja, amely mesterkélt hullámokban vette
körül egykor bizonyára csinos arcát, bár gesztenyebarna szeme
most már eltűnt a hájredők között. Piros, édes kis szája még
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most is piros volt, talán túlságosan is. Ezüst Erdőben nem
rúzsozták magukat a hölgyek. A száj édességéből sokat levont
az ajkak közül kivillanó sok aranyfog. Ami pedig a nevetést
illeti, amire Tom bácsi emlékezett, az már csak kövér morajlás
volt, noha jólelkűség is kicsendült belőle.

– Jaj, édesem, üljünk le kint! – kiáltott fel Mrs. Merridew,
miután ismét lejött. Mindannyian kiballagtak utána a kertbe.

Tom bácsi, aki még mindig meg volt kukulva, a sor végén
baktatott. Pat nem mert ránézni. Vajon mi foroghatott a fejében?
Mrs. Merridew leereszkedett egy rusztikus székre, amely
baljósan megreccsent alatta, és ragyogó arccal körülnézett.

– Szeretek csak üldögélni, és az arany méheket figyelni,
ahogy a lucerna édes nektárját dézsmálják – jelentette ki. –
Imádom a vidéket! A város olyan mesterkélt! Te nem így
gondolod, cukimókus? A városban a lelkek nem tudnak
egymással kapcsolatba lépni. Itt, a gyönyörű vidéken, Isten
szabad, kék ege alatt – Mrs. Merridew dundi, felékszerezett
kezét az ég felé emelte – az emberek igazi, emelkedett énjüket
mutatják. Biztosan egyetértesz velem, angyalom.

– Hát persze – bólintott ostobán Pat.
Egyetlen épkézláb gondolat sem jutott eszébe. Nem mintha

számított volna. Mrs. Merridew a többiek helyett is tudott
beszélni, és így is tett. Úgy kotyogott megállás nélkül, mintha
egy előadóterem pódiumán állna, ahol a közönség csak ül és
hallgatja.

– Érdekel a pszichoanalízis? – kérdezte Pattól, de meg sem
várta a választ.

Amikor Judy jelentette, hogy kész a vacsora, Pat arra kérte
Tom bácsit, hogy maradjon, és vacsorázzon velük. De Tom
bácsinak sikerült kinyögnie egy visszautasítást. Arra
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hivatkozott, hogy haza kell mennie, és el kell látnia a teendőit.
– Ne feledd, hogy azt ígérted, ma este kocsikázni viszel –

emlékeztette kacéran Mrs. Merridew. – Jaj, lányok, nem ismert
meg, amikor leszálltam a vonatról! Képzeljétek csak! Pedig
régen szerelmesek voltunk egymásba.

– Akkoriban… vékonyabb voltál – mondta lassan Tom bácsi.
Mrs. Merridew kövérkés ujját rázta felé.

– Mindketten megváltoztunk. Jóval öregebb lettél, Tom. De
nem érdekes, a szívünk mélyén mindketten fiatalok maradtunk,
nem, cuki fiú?

Cuki fiú távozott. Pat, Cuki és Mrs. Merridew bementek
vacsorázni. Mrs. Merridew oda akart ülni, ahonnan látta a
krizantémok szépségét a kerti út mellett. Az élete a szépség
folyamatos kereséséből áll, mondta.

Oda ültették, ahonnan látta a krizantémokat, és megbűvölt
csendben hallgatták, ahogy lélegzetvétel nélkül beszél. Ezüst
Erdőben még sosem járt hozzá hasonló. Voltak már kövér
hölgyek, és voltak már beszédesek is, és olyan sugárzóak meg
jólelkűek is, mint Mrs. Merridew, de egyik sem volt olyan kövér
és beszédes és sugárzó és jólelkű, mint ő. Pat és Cuki nem
mertek egymásra nézni. De amikor Mrs. Merridew olyan
könnyedén ejtette ki azt a száján, hogy „a lehetségesség
heterogén tömege", mintha azt mondta volna, hogy a
„krizantémok kékje", Cuki az asztal alatt bokán rúgta Patet, és
Judy szánakozva jegyezte meg Tillytucknak:

– Hát bizony, régen még értettem az angol nyelvet.
Mrs. Merridew másnap reggel lejött reggelizni; egyszerűen

hatalmas volt a kék kimonójában. Végigbeszélte a reggelit és a
délelőttöt meg az ebédet. Délután elment kocsikázni Tom
bácsival, de a vacsorát is végigbeszélte. Kora este elhallgatott,
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valószínűleg a kimerültség okán, és a rusztikus székben
üldögélt a gyepen, két kezét pedig összekulcsolta szaténba
bújtatott hasán. Amikor Tom bácsi átjött, Mrs. Merridew
megint beszélni kezdett, és végigbeszélte az estét, és csak pár
percig hallgatott, amikor is a zongorához ült, és elénekelte a
Valamikor a feledésbe merült, régvolt időkben című dalt.
Gyönyörűen énekelt, és ha láthatatlan, akkor még élvezték is
volna. Tillytuck, aki a konyhában lévén nem látta, kijelentette,
hogy megigézte az előadás. De Judynak csak az járt a fejében,
vajon a zongoraülés kibírja-e.

– Egyszerűen nem tudja felfogni, hogy nem az
előadóteremben van – jegyezte meg Pat.

Nem akadt olyan téma, amiről Mrs. Merridew ne tudott
volna beszélni. Diskurzust folytatott a Keresztény
Tudományról és a vitaminokról, a bolsevizmusról és a kis
színházakról, Japán Mandzsúriával kapcsolatos terveiről és a
televízióról, a teozófiáról és a bimetallizmusról, az auránk
színéről és a negatív gondolkodással szemben a konstruktív
gondolkodás előnyeiről, a reinkarnáció elméletéről és a
bibliakritikáról, a planetezimál-hipotézisről és a modern
regényirodalom irányzatáról, s arról, hogyan lehet a szőrmét
megóvni a molylepkéktől, és a macskáknak beadni a
ricinusolajat. Patet egy versre emlékeztette, amit iskoláskorában
kellett betanulnia, és a Hilarynek írt levelében, amelyben
mindenről beszámolt, a verset is mellékelte:

Dől a szava, mint a patak
Száguld sziklától rózsakerthez,
Papagáj, poénzuhatag,
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Mohamedet-Mózest keresztez.6

– Szerintem az agyának van baja – nyögött fel Judy. – A
Hendersonokban mindig is vót valami eszelősség, ha jól
emlékszem. A nagyanyjának vótak különös időszakai, az anyai
nagybátyja meg évekkel a halála előtt megcsinyátatta a
koporsóját, és a vendégszobai ágy alatt tartotta. Hohó, de
mennyit pletykáltak róla!

– Ismertem azt az embert fiatalkoromban – tette hozzá
Tillytuck. – A felesége abban tartotta a gyümölcstortáit meg a
jobb ágyneműt.

Judy úgy folytatta, mintha félbe sem szakították volna:
– És mégis, mindezek ellenére, drága lyányok, én valahogy

kedvelem.
Az igazság az volt, hogy mind „kedvelték valahogy", még

anya is, aki mindazonáltal Pat utasítására kénytelen volt
majdnem végig ágyban maradni, nehogy Mrs. Merridew
halálra beszélje. A hölgy végtelenül jószívű volt, és bájos volt a
mosolya. Lehet, hogy a léptei alatt recsegett a padló, de a
szelleme pihekönnyűségű volt. Lehet, hogy tízórainak szeretett
a vajas kenyérre vastagon barna cukrot szórni, de a szívében
egy szemernyi rosszindulat sem volt. Judy pesszimistán azon
morfondírozott, hogy mi történne, ha leesne a lépcsőn, de
imádta McGintyt, és bizalmas kapcsolatba került a macskákkal.
Még Kandúr uraság sem tudott a bűbájának ellenállni, és
vékony, merev farkát csóválta, amikor Mrs. Merridew a füle
mögött vakargatta. Judy, aki fenntartás nélküli bizalommal volt
Kandúr uraság emberismerete iránt, elismerte, hogy Tom
Gardiner talán mégsem olyan bolond, mint amilyennek

6 N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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gondolta. Mert Mrs. Merridew az elhízottsága ellenére is
„ügyes vót a házimunkába'”. Nem engedett abból, hogy
segítsen a feladatokban, végtelen fürgeséggel mosogatott,
ezüstöt pucolt és padlót söpört. És közben szünet nélkül,
könnyedén beszélt. Esténként kikocsizott Tom bácsival, vagy a
holdfényes kertben üldögélt vele. Senki sem tudta
megmondani, hogy Tom bácsinak mi jár a fejében, még Pat
sem. A két nagynénire azonban a kétségbeesés nyugalma
telepedett. Nem látogatták meg Mrs. Merridew-t, semmilyen
módon nem bátorították, de az volt a véleményük, hogy
hipnotizálta Tomot.

Egyik este Pat egy fatörzsön üldögélt az Ezüst Erdőben, a
saját, homályba borult ezüst erdejében, amelyet
holdfénypettyek tarkítottak. Észrevétlenül félrehúzódott ide,
hogy kicsit egyedül legyen. Mrs. Merridew a konyhában fánkot
evett, és azt mesélte Judynak, hogy az utazás szélesíti a látókört,
és biztatta, hogy látogasson el Írországba. Judy konyhája most
nem az volt, ami régen, és Pat titkon megkönnyebbült, amikor
érezte, hogy Mrs. Merridew látogatása a végéhez közeledik.
Még ha visszatér is North Glenbe, Swallowfieldbe jön majd,
nem pedig Ezüst Erdőbe.

Valaki közeledett az ösvényen, s ez a valaki nehéz sóhajjal
leült mellé. Tom bácsi volt. Pat szavak nélkül is értette, mi
nyomja a szívét, hogy a „ragyogó, ragyogó álomból nem
maradt más", mint por és hamu. Szegény, tévedésben leledző
Tom bácsi, aki azt képzelte, hogy a régi varázst ismét fel lehet
idézni.

– Arra számít, hogy megint megkérem a kezét, Patsy –
szólalt meg a bácsi hosszú hallgatás után.

– Muszáj? – kérdezte Pat.
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– Mint tisztességes ember, kénytelen leszek, mégpedig ma
este – mondta komoran Tom bácsi, aztán nem szólt többet.

Pat úgy döntött, hogy hallgatni arany. Egy idő után felálltak,
és visszamentek a házba. Amikor előbukkantak az erdőből, egy
kövér asszony árnyéka vetült a konyhai rolóra.

– Nézd csak! – nyögött fel kongó hangon Tom bácsi. – Sosem
hittem volna, hogy valaki ennyire meg tudjon változni, Patsy.
Patsy… – csuklott el a hangja. – Bárcsak sose láttam volna
öregen, Patsy!

Amikor bementek, Mrs. Merridew magával ragadta Tom
bácsit a Kis Szalonba. De másnap valami igazán rejtélyes dolog
történt. Mrs. Merridew reggeli közben bejelentette, hogy
muszáj elérnie a városba tartó tíz tizenötös vonatot, és megkérte
Sidet, hogy vigye be Silverbridge-be. Vidáman búcsúzott el
tőlük, aztán néhány elsuttogott mondat erejéig félrevonta Patet:

– Ne hibáztass, cukimókus! Tom elmondta, hogy mindent
tudsz, és én igazán a felesége akartam lenni, drágám, mielőtt
ideérkeztem. De amikor megláttam… Nos, rögtön tudtam,
hogy nem mehetek hozzá. Természetesen gyalázatos dolog
valakit így cserbenhagyni, de annyira érzékeny vagyok a
szépségre! Annyira megöregedett, és úgy megváltozott!
Egyáltalán nem hasonlít arra а Tom Gardinerre, akit ismertem.
Szeretném, ha kivételesen jó lennél hozzá, és felvidítanád, amíg
majd ismét rá tud hangolódni a szelleme a mindannyiunkat
körülvevő boldogságrezgések ritmusára. Nem mondott
semmit, de tudom, hogy nagyon mélyen érinti a döntésem. Egy
kis idő után azonban majd ő is belátja, hogy így a legjobb.

Bemászott a várakozó autóba, kövérkés, gödröcskés kezével
búcsút intett, és távozott.

– Remélem, a kocsi rugózata kibírja az állomásig – sóhajtott
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fel Judy. – És mikor lesz az esküvő, Patsy?
– Soha – mosolyodott el Pat. – Lemondták.
– Hála odafent a Kaporszakállúnak! – kiáltotta Judy őszinte

hittel. – Hohó, igazán nemes cselekedet volt tőled, Patsy, hogy
meghívtad ide, és Isten meg is jutalmazott érte. На Tom
bácsikád levélben eljegyezte vóna, ki kellett vóna tartania az
elhatározása mellett, akármit érzett is, amikor először
megpillantotta. És nem arról van szó, hogy ne kedveltem vóna,
vagy ne bántana, hogy csalódás érte szegény asszonyt, de…
sosem lett vóna megfelelő feleség Tom Gardinernek. Hála az
égnek, hogy Tom bácsikádnak vót annyi józan esze, hogy ezt
belássa, még ha csak az utolsó pillanatban is.

Pat nem szólt semmit. Tom bácsi sem szólt, sem akkor, sem
később bármikor. A szerelmi kaland terén tett ábrándos kis
kirándulása véget ért. A silverbridge-i kis ház vételi tárgyalásai
hirtelen félbeszakadtak. A nénikék kitartóan állították, hogy Pat
„befolyásolta” Tom bácsit, és szörnyen hálásak voltak. Pat
hiába bizonygatta, hogy semmit sem tett.

– Nekem ugyan ne mondd! – hajtogatta Edith néni. – Attól a
perctől, hogy ideérkezett, egyszerűen megigézte az a nő! Tom
úgy járt-kelt, mint aki álmodik. De valami visszatartotta az
utolsó pillanatban, és ez a valami te voltál, Pat. Az a nő
természetesen dühös lesz, hogy Tom megint kicsúszott a
kezéből.

Pat még ekkor is tartotta a száját. Úgysem hinnék el soha,
hogy tulajdonképpen Mrs. Merridew utasította vissza Tomot,
és Tom bácsi hálás az égnek a megmeneküléséért.

Swalowfieldben és Ezüst Erdőben visszatért az élet a
megszokott nyugalmas mederbe.

– Meg kell írnom Hilarynek – mondta Pat a lemenő nap
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fényénél az ablakában ülve. A világ bársonyos, halovány és
páratlan szépségű rózsaszín fényben fürdött. Odalent a kertben
élénken daloltak a vörösbegyek, és alacsonyan cikáztak a
fecskék a rétek fölött. A hegyi szántóföld aranylott a
búzavetéstől, s azon túl a bársonyosan sötét lucfenyők a
kristálytiszta eget cirógatták. Milyen gyönyörű volt minden!
Mennyire hívogatta a táj! Ezüst Erdő a legbarátságosabb farm! És
milyen csodálatos ismét egy nyugodt este a Judyval elköltött
„kis falatkákkal” és később egy traccsparti kilátásával! Ó,
istenem, de örült, hogy mégsem változik semmi
Swallowfieldben! Hilary is biztos örömmel hallja majd.

„Bárcsak belecsúsztathatnám ezt a naplementét a borítékba,
és elküldhetném neki – gondolta. – Emlékszem, hat lehettem,
amikor azt mondtam Judynak: »Jaj, Judy, hát nem csodás egy
olyan világban élni, ahol naplementék vannak?« Még ma is így
gondolom.”
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3.

Miután a swallowfieldi új asszony árnyéka eltűnt Pat egéről,
az ősz és a tél boldogan telt Ezüst Erdőben. A tél kivételesen
hideg volt, de annyira, hogy többnyire nemcsak hó és fagy, de
az ablakokon jégvirág is volt. Vad szelek szaggatták a
lucfenyőket és a nyírfákat. És egyszer sem olvadt, még
januárban sem, bár Tillytuck nem szívesen adta fel a reményt,
hogy enyhül majd az idő.

– Még sosem láttam januárt olvadás nélkül, pedig több száz
januárt éltem mán meg – bizonygatta, és mogorván
elmerengett, miért nevet mindenki. De abban az évben végre
látott. A hideg változatlan maradt. Judy virágágyásai körül a
köveken továbbra is fehér hósapka ült, amitől úgy festettek,
mint púpos kis törpék. Pat örült, hogy havas a kert. Mindig
fájdalmasan érintette, ha télen a gyönyörű kertjét nem takarta
hó; olyan elhagyatottnak látszott, ahogy a keményre fagyott
földből csupasz, bánatos virágszárak álltak ki, a kopasz, tekergő
ágú bokrokról el sem lehetett hinni, hogy júniusban majd
rózsás virághalmok lesznek. Szép gondolat volt tudni, ahogy a
makulátlan takaró alatt alszanak, és arról álmodnak, amikor
majd az első nárcisz jelzi a tavasz aranykorának beköszöntét.

És szépség is volt mindenfelé. Pat néha úgy gondolta, hogy
a téli fák fehér tartózkodásukkal és meztelenségük félelmet nem
ismerő közszemlére tételével a legkülönlegesebbek és
legelőkelőbbek. Egy fa szépségét nem is ismerjük igazán, amíg
nem látjuk csupaszon kirajzolódni a gyöngyházszürke téli
égboltra. És tökéletességben felért-e bármi is a halvány
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rózsaszín alkonyatban egy nyírfaligettel a csendes, nyugalmas
hószállingózás után?

Ezüst Erdő a viharos éjszakákon barátságosan, védetten
begubózott, őrizte a szeretetet, és világos ablakaival kihívóan
szembenevette a szélfútta havat és a szürke éjszakát. Mind Judy
konyhájában sereglettek össze, almát és kandiscukrot ettek,
miközben a boldog macskák doromboltak, és a kehes kis kutya,
aki bár kezdett öregedni, és kicsit süket is volt, Pat lábánál
horkolt. Judy és Tillytuck vad és hátborzongató, vagy vidám és
izgalmas történeteket meséltek egymással versengve, és a
háznép néha fetrengett a nevetéstől. Judy kezdte inkább a régi
írországi meséit elővenni, és amikor belefogott egy borzasztó
történetbe, ami arról a férfiről szólt, aki alkut kötött a Lenti
Rossz Emberrel, és ezt el is mondta végig, Tillytuck sem
állíthatta, hogy ismerte ezt az embert, vagy hogy ő maga volt
az.

– Miben egyeztek meg, Judy?
– Hohó, a férfi a felesége életiér' kötött alkut. Addig él,

mondta az ördög, amíg a férfi nem fohászkodik Istenhez. De ha
mégis, akkó’ az asszony meghó, a férfi lelke meg örökre az Öreg
Sátáné lesz. Az asszony télleg hosszú évekig élt. Aztán ez a
fáintos ember kicsit feledékennyé vált, és amikó’ egy nap a
disznó eltörte a lábát, tragikus hangon aszonta: „Ó, istenem!” A
felesége meg még aznap éjjel jobblétre szenderült.

– De ez nem imádság, Judy!
– Hohó, dehogynem! Amikó’ a bajba így kiáltasz fel

Istenhez, az biza imádság. A Lenti Rossz Ember is jól tutta ezt.
– És mi lett a férjjel, Judy?
– Hohó, hát magával vitte az ördög! – válaszolta Judy, és

sikerült olyan leírhatatlan kísértetiességet kölcsönöznie
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mondandójának, amitől mindenki hátán végigfutott a hideg. A
hatással elégedetten rosszallóan tette hozzá: – De nem kéne a
régi időkről fecsegnem, inkább a kenyeret kéne begyúrnom.

Míg Judy így tett, Tillytuck arról mesélt, hogy egy
holdfényes éjszakán hogyan kergették meg a farkasok
korcsolyázás közben, és olyan remekül szőtte a történetet, hogy
mindenki kellemesen borzongott tőle. Judy fagyosan jegyezte
meg:

– Pontosan ezt a történetet olvastam, Tillytuck, Hosszú Alec
régi Királyi Olvasókönyvében, ami a kék ládámban van.

– Elképzelhető, hogy olvasott valami ilyesmit – vágta rá
Tillytuck elfogódottság nélkül. – Sosem állítottam, hogy rajtam
kívül senkit sem kergettek meg a farkasok.

Azután mind ettek „egy falatot", és a jó meleg ágyban
kellemesen elfészkelődve álomra hajtották a fejüket, miközben
kint tombolt a szél.

Azon a télen Dwight Madison járt el gyakran Ezüst Erdőbe,
és nyilvánvaló, hogy amint Sid kifejezte, „a komoly szándék
nevű súlyos betegségben” szenvedett. Pat próbálta elriasztani,
de Dwight nem hagyta magát. Sosem fordult meg a fejében,
hogy egy lány visszautasíthatja. Hazel néni szenvedélyesen a
pártját fogta, de nagy csodálkozásra Judy nem. Judy túlságosan
halálosan komolynak, ünnepélyesnek és elszántan megfontolt
fiatalembernek tartotta.

– Ezt nevezik udvarlónak? – kérdezte Judy a fiatalember első
látogatása után, de olyan hangon, ami arra utalt, hogy inkább
nevezné olyasminek, amit a macskák fogtak és behurcoltak. Pat
kijelentette, hogy Dwight bizonyosan horkol, Cuki pedig
spenóthoz hasonlította. Utána már nem volt mit mondani, és
Hosszú Alec, aki bizonyos fokig támogatta Dwightot, mert egy
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agglegény nagybácsijától örökség várt rá, arra a következtetésre
jutott, hogy a modern lányoknak nehéz a kedvükben járni.
Hazel néni egy darabig hűvösen viselkedett Pattel.

Merészke márciusban tüdőgyulladást kapott, de felgyógyult
belőle, a közhiedelem szerint Tillytuck gondos ápolásának
köszönhetően. Tillytuck két teljes éjszakát virrasztott át a
magtár kisszobájában, a macskát betakargatta, és kinyitotta az
ablakot. Judy mindkét éjjel kétszer is átvergődött hozzá a havon
át, hogy forró teát és „egy kis falatkát” vigyen neki. Kandúr
uraságnak nem volt tüdőgyulladása, de ő is kis híján menekült
csak meg a haláltól, amit Judy nagy élvezettel mesélt el:

– Drága lyányok, én még életemben nem hallottam ilyet!
Emlékeztek, amikó' vasárnap ebédre göngyölt sült húst ettünk,
és mielőtt asztalra adtam, kihúztam belőle a spárgát, és
beledobtam a szemetesládába? Hohó! Amikó' ma délután
begyüttem, hát látom ám, hogy Kandúr uraság a tűzhely
mellett ül, és lóg valami a szájábó', mint egy patkány farka.
Amikó' jobban megnéztem, hát látom, hogy egy darab spárga.
Fogtam, meghúztam, és vagy egy métert húztam ki belőle! A
szegény állat megette, amíg tele nem lett vele, és az utolsó öt
centit már nem bírta lenyelni, és ez mentette meg végül az
életit, mer' sosem tudta vóna megemészteni. De ha láttátok
vóna a képit, drága lyányok, miközben a spárgát húztam! És
mostantól azonnal elégetek minden göngyölt húshoz használt
spárgát, mer' nem akarom, hogy a macskáink így kövessenek el
öngyilkosságot.

– Újabb vicc, amit megírhatsz Hilarynek, Pat – jegyezte meg
ravaszul Cuki.

De végre már kitárhatták az ablakokat, hogy beengedjék a
tavaszt, és Pat újra rájött, milyen gyönyörűek a cseresznyefák,
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ahogy fehéren hajladoznak a zöld alkonyatban, és milyen az
almavirág illata a holdfényben, vagy a fürtös kék jácinté az
ebédlőablak alatt. De felhők is gyülekeztek a láthatáron, nem
nagyobbak ugyan egy emberkéznél, mégis aggasztó
lehetőségekkel terhesek. Nem adhatta át magát a tökéletes
békességnek még azok után sem, hogy a nagytakarítást – ahogy
Tillytuck mondta – „elvégezték, de nem fejezték be teljesen”.
Itt-ott még festeni kellett ezt-azt, néhány függönyt meg kellett
javítani, a korai sárgarépát kellett egyelni, és ezernyi ilyen
élvezetes apróságot elvégezni. De minduntalan megzavarta Pat
boldogságát az, amit Hawthorne „a küszöbönálló változás sivár
balsejtelmének” nevezett, mint ahogy egy fuvallatnyi
szeptemberi hűvösség kúszik be váratlanul az augusztusi
délután tikkasztó hőségébe. Előbb a fák kezdtek kipusztulni,
talán a fagy vagy valami betegség miatt. A kertkapunál növő
ferde kis lucfenyőből ferde nagy fa lett, de elpusztult, és bár Pat
az összes fa közül ezt szerette legkevésbé, meggyászolta a
halálát. Szívszaggató volt látni, amikor végigsétált a ház
mögötti erdőben, hogy hol itt, hol ott megbarnul vagy nem hajt
ki egy-egy barát. Még Boldogságban is haldoklott a hatalmas
lucfenyő és Hilary „ikertornyainak” egyike.

Másfelől most már Judy is alig várta, hogy ősszel Írországba
utazhasson. Pat már a puszta gondolattól is viszolygott, noha
tudta, hogy nem szabad önzőn és utálatosan viselkednie. Judy
hosszú ideje hűségesen szolgálta Ezüst Erdőt, és mindenki
másnál jobban megérdemelte a szabadságot. Pat elfojtotta
csüggedését, és a szavaiból buzdítás csendült ki. Judynak
természetesen el kell utaznia. A világon semmi sem
akadályozhatja meg ebben. Cuki júliusban megpróbálkozik
majd a felvételivel, és ha sikerül a vizsgája, valószínűleg jövőre
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a Királyi Akadémiára jár, de valakit fel kell majd venniük, hogy
Judy távollétében Patnek segítsége legyen. Judy természetesen
egész télen odaát lesz. Rövidebb időre nem érdemes menni, és
nem tanácsos télen átkelni az Atlanti-óceánon. Az Atlanti-
óceánon! Amikor Pat a közte és Judy között hömpölygő
víztömegre gondolt, a rosszullét környékezte. De Cuki
„szenzációsnak” találta.

– Szenzációs, mi? – kérdezte Judy meglehetősen keserűen. –
Lesz itt neked szenzáció, ha az öreg Mrs. Rob Robinson kerül a
helyemre. Úgy fest, rajta kívül nem tudunk mást keríteni.
Hohó, vajon mire jut szegény konyhám a rezsimje alatt?

– Gondolj csak bele, milyen szórakoztató lesz mindent
visszaállítani, Judy, amikor majd visszajössz!

– Hohó, helyesen gondolkodsz – értett egyet Judy, és
felvidult. – Mondtam-e már, hogy ma jött levél az írországi
kuzinomtól?

Már nagyon kíváncsiak voltak a levélre. Judy számára ritka
jelenség volt egy levél Ezüst Erdőben, és különös hatással volt
rá. Ha képes lett volna elsápadni, biztos megtette volna. A
levéllel elvonult a temetőbe, hogy ott olvassa el. A nap
hátralévő részében furcsán hallgatag volt.

– Mán jó régen lefirkantottam neki egy levelet. Húsz éve
nem hallottam felőle, és azt gondútam magamban: „Lehet,
hogy meghótt, de így vagy úgy kiderítem.” Oszt ma meggyütt a
válasza! Él és virul, és örül a hírnek, hogy meglátogatom. És
kilencvenöt évesen az öreg Michael Plum bácsi is él még, és a
hetvenéves fiát kotnyeles fiatal fickónak nevezi, amikor csak
ellentmond neki! Furcsa érzésem lett ettől a levéltől, Patsy. Úgy
gondolom, most mán tudom, milyen lesz a feltámadás napján.

– Hilary ebben a hónapban kel át az óceánon – mesélte Pat. –
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Elnyerte a Bannister-ösztöndíjat, és Franciaországban tölti a
nyarat. Francia vidéki házakat rajzol majd.

Pat nem árult el mindent. Nem mondta el, hogy Hilary
ismét feltett neki egy bizonyos kérdést. Ha Pat úgy válaszol,
ahogy Hilary szerette volna, akkor Hilary Franciaország helyett
a Prince Edward-szigeten töltötte volna a nyarat. De Pat
biztosra vette, hogy nem tud olyan választ adni, amit Hilary
hallani szeretne. Barátnak tiszta szívéből szerette, de ennél
többet nem érzett iránta.

„Beleteszem a levelembe – írta a válasza végén – a
gyümölcsös egy kis sarkát, a zöld címerrel benőtt fiatal fenyőt, a
holdsütötte kanyarulatot, amire a Jordanon emlékezhetsz, egy
kis vadszilvaágacskát, egy kiscica dorombolását és egy kiskutya
ugatását, aki szeretné, ha az emlékezetedbe idézném, és örök
baráti szeretetemet. Nem elég, drága Hilary? Gyere haza, élvezd
mindezt, és hagyd, hogy még egy nyarat együtt tölthessünk a
régi, vidám barátságban!”

A szívét átmelegítette ez a gondolat. Az egész világon nem
akadt olyan jó barát és játszótárs, mint Hilary. De Hilary nem
osztotta a véleményét, és most Franciaországba utazik. Talán
többet tudott bizonyos dolgokról, mint amit Pat valaha is
elmondott. Cuki is írt neki időnként, és többet elárult Pat viselt
dolgairól, mint Pat álmában gondolta volna. Hilary tudott az
összes lehetséges kérőről, aki megfordult Ezüst Erdőben, és
lehet, hogy Cuki a kelleténél jobban kiszínezte a beszámolóit.
Hilary mindenesetre azt a benyomást szerezte, hogy Pat híresen
kacér nővé vált, akinek a lábai előtt vég nélkül hevertek
kétségbeesett kedvesei. Még amikor Cuki Dwight Madisonról
írt, akkor sem említette, hogy guvadt a szeme, vagy hogy
farmon használatos mezőgazdasági gépek bizományi ügynöke
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inkább azt hangsúlyozta, hogy Dwight a Fiatal Férfiak Biblia
órájának Elnöke, és apa nagyon józan gondolkodású férfinak
tartja, akinek az egyedülálló nagybátyja halálakor egy rakás
pénz hull az ölébe. Ha nem írta volna meg ezt a drámai
írásművet – Cuki ugyanis őszintén azt hitte, hogy jót tesz Pattel,
ha féltékennyé teszi Hilaryt –, Hilary talán mégis a szigetre
utazott volna azon a nyáron. Túlságosan hozzászokott már,
hogy Pat visszautasítja szerelmes közeledését, így csupán ez a
kilátás nem riasztotta volna el.

Aztán híre ment, hogy Sid eljegyezte Dorothy Miltont. Paten
úgy szaladt végig a féltékenység, mintha minden említéskor
villám csapott volna bele. Hiába igyekezett azzal vigasztalni
magát, hogy Sid nem nősülhet meg addig, amíg a másik helyet
ki nem fizetik, és új házat nem építenek rá. A régi házat
lebontották, s a faanyagot felhasználták az istálló építéséhez Pat
akkor is nagyon szomorú volt. A ház Hilary otthona volt, és
hűvös, kék, nyári estéken oda-vissza jeleztek egymásnak. Ami
Dorothy Miltont illeti, kétségkívül kedves lány volt, és
megfelelő felesége lesz Sidnek, ha egy nap majd meg kell
nősülnie. Pat vagy százszor elmondta ezt magában anélkül,
hogy különösebb hatással lett volna arra, ami nem békíthető
össze. És fájdalmasan érintette az is, hogy ha a hír igaz, akkor
nem Sidtől tudta meg. Minden másban olyan nagyszerű
pajtások voltak! Sid minden másban kikérte a tanácsát. A
testvére egyre inkább átvette a farm irányítását, mivel Hosszú
Alec a másik helyen állattenyésztéssel foglalkozott. Vasárnap
esténként Sid és Pat körbejárta a farmot, szemrevételezték a
termés, a kerítések állapotát, a jövőt tervezték. Sid arra vágyott,
hogy Ezüst Erdőt North Glen legjobb farmjává tegye, és ebben
Pat szívvel-lélekkel együttműködött vele. Bárcsak minden így
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mehetne az idők végezetéig! Amikor egyik este Pat a Bibliát
olvasta, ráakadt erre a sorra: „Féld az Urat, fiam, és a királyt; a
pártütők közé ne elegyedjél."7 Háromszor is aláhúzta. Salamon
a gyökerénél ragadta meg a problémát, gondolta.

Cuki, vagy inkább Rae, ahogy ettől fogva hívatta magát,
jelentette Pat másik problémáját. A születésnapján köré gyűlt a
család, és ő minden különösebb teketória nélkül megmondta
nekik, hogy többé ne hívják Cukinak. Egyszerűen oda sem
figyel semmire, hacsak nem Rae-nek címezik a
mondanivalójukat. És emellett aztán ki is tartott. Eleinte
nehezen ment. Egyikük sem örült, hogy le kell szokniuk a régi,
lehetetlen, drága névről, amelyhez olyan sok kedves emlék
fűződött, amikor Cuki még imádni való kisbaba volt, vagy
iskolába kezdett járni, vagy nyakigláb kamasz lett, és
könnyedén libbent a tizenévesek közé. De Cuki nem tágított, és
a család gyorsabban rászokott az új megszólításra, mint hitték
volna. Csak Judy nem. Igazán igyekezett, de többre, mint a
„Cu-Rae", nem volt képes, ami olyan nevetségesen hangzott,
hogy Rae végül megengedte Judynak, hogy visszatérjen a régi
névhez.

Ezüst Erdő lakói már egy ideje sejtették, hogy Rae lesz a
család szépe, és most már biztosak is voltak benne. Marlin
Madison, akinek három csúnya lánya volt, megvetően azt
mondta, hogy Rae Gardiner csak két grüberli és egy mosoly. De
Rae-ben ennél jóval több volt. Tillytuck úgy érezte, dióhéjban
sikerült összefoglalnia, amikor kijelentette, hogy Rae
leradírozza az összes többi North Glen-i lányt a palettáról.
Áradt belőle valami „ragyogás", ami a többiekből hiányzott.

7 Péld 24:21. Az angol idézet szó szerinti jelentése: „Ne közösködj velük, akik
változásra törnek.” – A szerk.
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Eszes volt, és azt mondogatta, hogy orvos szeretne lenni, amit
jobbára Judy megrémítésére talált ki, és nem annyira azért, mert
különösebben vágyott volna a „karrierre”. És elég okos volt,
hogy titkolja az eszét, kivált az Ezüst Erdőben megjelenő
fiatalok előtt. A fiatal fiúk a Pat utáni nemzedékhez tartoztak,
és Pat korosztályát idősnek tekintették. Rae igen népszerű volt
a körükben, kacérkodó fellépése ugyanis felkeltette a
kíváncsiságukat, és Rae kitartóan gyakorolt egy álmodozó,
titokzatos mosolyt a tükre előtt, amely teljesen megőrjítette
őket, mert egyre azon törték a fejüket, vajon mire gondolhat. A
fiatalok nem érdekelték Rae-t annyira, mint a filmsztárok,
akiknek képeit kirajzszegezte az ágyfejénél a falra, de mint
hűvösen megjegyezte Patnek, arra jók, hogy gyakoroljon rajtuk.

Rae csupa élet volt. Minden lépte táncolt, a mozdulatai
kecsesek és erőteljesek. Folyton az izgalmat kereste, és mindig
meg is találta. Pat, ahogy elnézte tiszta, finoman ovális kis arcát,
felsóhajtott, és eltűnődött, vajon mit hoz a sors ennek a drága
testvérének. Sokkal jobban nyugtalankodott Rae jövője, mint a
magáé miatt, és Rae szerint lehetetlen mértékben anyáskodott
felette. Amikor éppen romantikusnak és törékenynek érezte
magát, felingerelte Pat figyelmeztetése, hogy vegye fel a
sárcipőjét. Vagy hogy sznobnak nevezzék, mert panaszkodik,
hogy míg egy charlottetowni fiút és a nővérét látta vendégül a
Kis Szalonban, Tillytuck furcsa dolgokat mondott a konyhában.

– Nem vagyok sznob, Pat! Nagyon jól tudod, hogy Tillytuck
mindig furcsa dolgokat mond. Természetesen nagyon
szórakoztató, és mi jókat is nevetünk rajta, de az idegenek nem
értik. És a Kis Szalon ajtaját sehogyan sem lehet becsukni! Sosem
felejtem el, milyen arcot vágott tegnap este Jerry Arnold,
amikor meghallotta Tillytuck és Judy egyik veszekedését!
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Rae kifogyott a szuszból és a kiemelésekből, amivel
lehetőséget adott Patnek, hogy csípősen közbeszúrja:

– Jerry Arnold apja húsz éve ószeres volt.
– Akkor most ki a sznob? – vágott vissza Rae. – Jerrynek sok

pénze lesz. És nem kell így rám nézned, Pat! Nem
szándékozom valaha is Jerry felesége lenni, Jerry nem az én
zsánerem – ez lenne az a kis Cuki, aki a minap még kisbaba
volt? –, de amikor majd férjhez megyek, gazdag emberhez
megyek feleségül. Beismerem, hogy szeretem a világi javakat.
Tudod, Pat, azokból sosem volt elég Ezüst Erdőben.

– De gondolj csak mindarra, ami volt! – emlékeztette lágyan
Pat. Rae-t, az édes, abszurd kis Rae-t nem lehetett komolyan
venni. – Elismerem, hogy nem volt sok pénzünk, de megvolt
minden más, ami számított. És egyébként is vár ránk a holnap.

– Ez jól hangzik, de mit is jelent pontosan? – Rae ezen a
tavaszon folyton ellenkezett és replikázott. – Nem, kedves
Patricia, az embernek gyakorlatiasnak kell lennie ebben a
világban. Nagyon alaposan átgondoltam, és úgy döntöttem,
hogy gazdagon megyek férjhez, és életem végéig élem majd a
világomat.

– Már ki is néztél valakit? – kérdezte gunyorosan Pat.
Rae fekete szempillás kék szemében kacagás csillant.
– Nem, drágám. Még bőven van idő. Bár Trix Binnie már

férjnél van. Tizenhét évesen! Gondolj csak bele! Csak két évvel
idősebb nálam! Láttad volna az arcát az esküvőjén! Jerry
Arnold szerint pontosan úgy nézett ki, mint egy kismacska, aki
megfogta élete első egerét.

– Nos, egy negyedórán át kiváló rálátásunk volt May
lapockájára – mondta Pat, aki olyan dühös volt, hogy Binnie-
éknek volt merszük meghívni Gardineréket az esküvőre, hogy
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Rae-nek egy egész estén át kellett győzködnie, hogy eljöjjön a
templomba.

– Azoknak a girhes lányoknak igazán nem kellene kivágott
hátú ruhát viselniük – állapította meg Rae, és önelégült
pillantást vetett a saját vállára. – Trix tényleg nincs oda Nels
Royce-ért, de amikor tavaly nem sikerült a felvételi vizsgája,
nem nagyon maradt más számára. Olyan mulatságos volt Mrs.
Binnie-t hallgatni, amikor azt mondta, hogy Trix akkor sem
ment volna a Királyi Akadémiára, ha sikerül a vizsgája. „Nem
hagytam volna, hogy Trix iskolában tanítson. Az én lányom
nem lesz a köz rabszolgája!”

Pat hahotázott. Rae páratlanul utánozta Mrs. Binnie-t.
– May biztos mérges, hogy Trix hamarabb ment férjhez,

mint ő – folytatta Rae. – Gondolom, most, hogy Sid eljegyezte
Dorothy Miltont, végre feladta a reményt.

Pat megborzongott. Hirtelen egy nagyon kicsi macskának
érezte magát egy nagyon nagy világban. Az esti égbolt arany
színe lassan elhalványult. Egy nagy, fehér lepke röppent tova
az alkonyatban. A hegyen fekete lett a lucerdő. A hold a
Ködhegy fölé emelkedett. Messze lent a tenger ezüstös
eksztázisban remegett. Minden olyan gyönyörű volt, de volt
valami a levegőben, a változás újabb dermesztő lehelete csapta
meg. Rae váratlanul felnőtt, és már Sid sem tartozott hozzájuk.

Aztán áprilisi hangulatváltozásainak egyike kerítette
hatalmába. Végtére is a világ csupa június, és Ezüst Erdő is még
ugyanaz! Felugrott.

– Időpocsékolás korán ágyba bújni egy holdfényes estén! És
a június gazdagsága mind a miénk, akármilyen szegények
vagyunk is a világi mércéd szerint, drágám! Álljunk ki a
kocsival, és ugorjunk át Winnie-hez!
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Azon a tavaszon Pat megtanult kocsit vezetni. Judyt nagyon
felzaklatta a dolog, és komoran mesélt egy bridge-i lányról, aki
megpróbálta az apja kocsiját vezetni, de a fék helyett a
gázpedálra lépett, és egyenesen keresztülhajtott egy
szénakazlon, vagy legalábbis Judy így hallotta. Patnek hasonló
katasztrófa nélkül sikerült rájönnie a vezetés fortélyára, bár
Tillytuck váltig állította, hogy egyszer csak úgy tudta menteni
az életét, hogy átugrotta a kutyaházat, és Judy még most is
libabőrös lett, amikor látta, hogy Pat hátramenetben kiáll a
garázsból.

– Megváltoztak az idők – jegyezte meg Kandúr uraságnak. –
Pat és Cuki kocsival rohannak el, amikor a lefekvésre kellene
gondolniuk. Drága macskám, vajon öregszem, azért nem tudok
hozzászokni?

Kandúr uraság meglehetősen nehézkesen emelte fel egyik
hátsó lábát. Lehet, hogy ő is úgy érezte, öregszik.
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4.

Winnie-éknél hallottak a Hosszú Házról. Új bérlők veszik ki,
mesélték. Nyárra vették bérbe, de a farmot nem, azt továbbra is
John Hammond, a tulajdonos műveli, aki Wilcoxék utódjától
vette meg.

Pat viszolyogva vette tudomásul a hírt. A Hosszú Ház szinte
azóta üresen állt, hogy Bets meghalt. Egy házaspár vette meg a
farmot, pár hónapig itt is laktak, aztán eladták John Hammond-
nak. Pat örült ennek. Amikor a ház üres volt, könnyebben el
tudta képzelni, hogy Bets még ott él. Gyerekkorában azért
haragudott, hogy üres és magányos, és szerette volna, ha
meleg, világos és emberek lakják. De most más volt a helyzet.
Jobban szeretett úgy gondolni rá, mint amit a régvolt évek illata
és a múlt fantomszerű örömei töltenek meg. Valahogy az övé
volt,

Ha béke, magány övezi,
Csupa néhai árny.8

Judy másnap reggel újabb hírekkel szolgált. Az újonnan
érkezettek egy férfi meg a húga voltak. Kirk volt a
vezetéknevük. A férfi özvegyember, és a közelmúltig egy
halifaxi újság szerkesztőjeként dolgozott. És nem bérlik, hanem
megvették a házat, mondta Judy.

– A kerttel és a lucfenyőerdővel egyetemben – tette hozzá

8 Bliss Carman: In Gold Lacquer – N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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Judy. – John Hammondé maradt még a farm. Tegnap este járt
itt, miután elmentetek, és arról panaszkodott, milyen sokba
kerül a felesége operációja. „Hohó, milyen kár", mondtam
olyan együttérzőfélén. „A temetés biztosan kevesebből kigyütt
vóna", mondtam. Patsy drágám, hallottad, hogy Lester Conway
megnősült?

– Valaki elküldte nekem az újságot, és megjelölte az
értesítést – nevetett Pat. – Biztos May Binnie volt. Hogy bárki is
azt feltételezze, hogy ez számít nekem…

Úgy tűnt, egy örökkévalósággal ezelőtt volt szenvedélyesen
szerelmes Lester Conwaybe. Miért nem lesz mostanában ilyen
szerelmes? Nem mintha akarná, de mégis miért? Talán
túlságosan öreg hozzá? Ostobaság!

Pat tudta, hogy a családja és a rokonsága kezdi azt
mondogatni, hogy sejtelme sincs, mit akar, de Pat nagyon is jól
tudta, és egyik férfiban sem találta meg, akik udvaroltak neki.
Ami azt illeti, Patet mintha az ellentmondásosság szelleme
kerítette volna hatalmába. Akármilyen szeretetre méltóak
voltak a férfiak barátként vagy ismerősként, amint szerelmessé
kezdtek előlépni, Pat nem bírta tovább elviselni őket. Ezüst
Erdőnek nem volt vetélytársa a szívében.

Este a kertben állt, és felnézett a Hosszú Házra, amely
hirtelen finoman légies rózsaszínbe öltözött a naplemente
fényénél. Pat Bets temetése óta nem járt a közelében sem. Most
váratlan szeszély lett úrrá rajta, hogy még egyszer felkeresse,
mielőtt az idegenek idejönnek, és örökre elveszik tőle. Még egy
utolsó légyottot szeretett volna a régi, megszentelt emlékekkel.

Besurrant a házba, és egy élénk színű sálat kanyarított barna
ruhájára, amelynek húzott, rózsaszín sifongallérja volt. Mindig
is úgy gondolta, hogy ebben a ruhában fest a legjobban. Az
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emberek ritkán tették fel maguknak a kérdést, hogy Pat
Gardiner csinos-e vagy sem, mert olyan élettől duzzadó,
egészséges és örömteli volt. Sötétbarna haja hullámos és fényes
volt, aranybarna szemében kihívó tekintet csillogott, száját
hamar húzta mosolyra. Ma este kivált csinosan festett, mert
kerek, bársonyos arcát izgalom festette pirosra. Úgy érezte,
mintha visszatérne a múltba.

Judy a konyhában volt, és Hazel néni aprónépének mesélt,
akik közül ketten Ezüst Erdőben voltak látogatóban. Pat még
elcsípett egy-két mondatot, mielőtt kiment:

– Hohó, hogy milyen fülei vótak, drága gyerekek! A
leglágyabb szellőt is hallotta, ahogy a hegyen barangót, és hogy
napkeltekor mit mondanak egymásnak a fűszálak.

Drága, öreg Judy! Milyen páratlan mesélő!
„Emlékszem, amikor Joe, Win, Sid és én kint üldögéltünk a

hátsó ajtó lépcsőjén, és a holdfénynél Judy tündérmeséit
hallgattuk – gondolta Pat. – És bármit is mondott, az ember úgy
érezte, tényleg megtörtént, meg kellett történnie! Ez a különbség
az ő és Tillytuck történetei között. Ó, istenem, de borzasztó a
gondolat, hogy ősszel egész télre elutazik!”

Pat a régi, elbűvölő elkerülő úton vágott át Swallowfield
mellett a Hosszú Házhoz, átkelt a patak fölött, és
felkapaszkodott a hegyoldalon. Régen nem taposta ezt a
tündérösvényt, de semmit sem változott. A hegyoldalon a rétek
még mindig olyanok voltak, mintha szeretnék egymást. A nagy
ezüstnyír még most is a patak fölött átívelő farönk híd fölé
hajlott. A nyirkos borsmenta, amelyre rátaposott, régről kísértő
aromáját lehelte, és a kőgát repedéseit kitöltötték a vadvirágok.
Annak idején Betsszel itt szedtek szamócát. A gát lábát még
most is magasan benőtték a páfrány és a fenyérmirtusz levelei.
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A dombon az Orfenyő még most is őrködött, és mintha
jelentőségteljesen rázta volna felé a kezét. Az ösvény tetején ott
volt a régi kapu, amely már teljesen tönkrement, és azon túl az
ösvény a lucerdőn át folytatódott, ahol a csend úgy térdelt, mint
egy szürke apáca, és Pat úgy érezte, hogy Bets egészen biztosan
elé jön: álmokkal a tekintetében sétál majd a leszálló
alkonyatban.

Az erdőből kiérve a kertben találta magát, a közepén ott állt
a ház. Pat megállt és körülnézett. Minden, amin megpihent a
tekintete, öröm vagy fájdalom valamilyen emlékét hordozta. A
kert, amelyet Bets régen annyira szeretett, nagyon ékesszóló
volt. Bets mintha visszatért volna a virágokban, amelyeket
gondozott és szeretett. Az egész hely tele volt vele. Azt a sor
liliomot is ő ültette, a vadszőlőt ő kötötte fel a lécrácsra, ő
ültette a veranda lépcsője mellé azt a rózsabokrot. De a kert
nagy részében elburjánoztak a gyomok, és ott volt középen az a
szomorú, üres ház, a kis manzárdablakokra és a tetőre árnyékot
vetettek a lucfenyők, és ott volt az ablaka annak a szobának,
ahol a nap első sugarai Bets halott arcára hulltak. Rettenetes
magány mardosta Pat lelkét.

– Gyűlölöm azokat, akik benned élnek majd – mondta a
háznak. – Bizonyára lerombolnak, és teljesen kiforgatnak! Attól
megszakad majd a szívem. Akkor már te nem te leszel.

Átsétált a kerten a régi, mohos úton, ahol a nem metszett
rózsabokrok a ruhájába akadtak, mintha vissza akarták volna
tartani. Átment a pázsiton, amelyet benőtt a magas fű, onnan a
cseresznyéskertbe lépett, majd befordult a ház sarkánál. Abban
a pillanatban döbbent zavarral állt meg.

A fiatal lucfenyők kis félkörében almafából rakott tűz
világított, mint egy eleven rózsa az éjszakában. Ketten
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guggoltak előtte a fűben: két ember meg egy kutya és egy
macska. A kutya pompás, fehér és arany bundájú teremtmény
volt, és látszott rajta, hogy érti a tréfát. A férfi mellett ült, míg a
fekete, halványzöld holdhoz hasonló szemű macska, aki olyan
nagy volt, amekkora egy macska az illemszabályok szerint nem
is lehet, a lányhoz bújt, és gyönyörű, fehér tappancsait behúzta
hófehér melle alá. Pat az ésszel megmagyarázhatatlan módon
rátörő felháborodás hatására – hiszen ezt a félkört még Bets
ültette! – kurtán odamorogta:

– Elnézést kérek, nem akartam… alkalmatlankodni.
Keserűség fogta el: Hogy ő, Pat legyen a betolakodó! De

mielőtt sarkon fordulhatott és eltűnhetett volna, a lány talpra
ugrott, és a köztük lévő távolságot átszelve megragadta a karját.

– Ne menjen el! – kérlelte. – Kérem, maradjon! Álljon meg,
és ismerkedjünk össze! Ön bizonyára az egyik Gardiner lány
Ezüst Erdőből! Már hallottam önökről.

– Pat Gardiner vagyok – felelte lakonikusan Pat.
Tudta, hogy ostobaság, amit tesz, és a keserűség beszél

belőle, de egy pillanatig nem tudta türtőztetni magát. Majdnem
meggyűlölte ezt a lányt, akiben mégis volt valami
tagadhatatlanul vonzó. Ezt az első percben érezni lehetett.
Kicsit magasabb volt Patnél, buggyos térdnadrágot és
khakiinget viselt. Hosszú, vágott metszésű, szürkészöld szeme
volt seprűs, világos szempillával, ami jól ment volna szőke
hajához, csakhogy a haja kékesfekete volt, és fényes fonatba
tekerte a fején, a frufrut pedig kivételesen eleven módon fésülte
ki az arcából. Bőre bársonyos volt, pár szeplő pettyezte csak,
mintha borsszóróból szórták volna az orra köré és a szeme alá.
Okos, kunkori száját kissé lázadóan biggyesztette. Pat
egyáltalán nem látta csinosnak, de akarata ellenére is vonzotta
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ez az arc.
– Én pedig Suzanne Kirk vagyok. Tényleg Suzanne. Ennek

kereszteltek. Nem egy flancos Susan. Most hát
megismerkedtünk… vagy inkább már ezer éve ismerjük
egymást! Amint megláttam, Önre ismertem. Jöjjön csak,
guggoljon ide mellénk!

Pat még mindig kissé mereven hagyta, hogy a tűzhöz
húzzák. Szeretett is volna barátságosan viselkedni, meg nem is.

– Ő a bátyám, David, Miss Gardiner.
David Kirk felállt, és kézfogásra nyújtotta hosszú, sovány,

barna kezét. Idős volt, legalább negyven felé járhatott, gondolta
kíméletlenül Pat, és a halántékán ősz szálak vegyültek sötét
hajába. Nem volt jóképű, de az a fajta, akit Judy „előkelő
megjelenésfélének” nevezett volna. Az arcán sok tükröződött
húga bájából, és bár szürkéskék volt a szeme, nem pedig
szürkészöld, a szája ugyanúgy kunkorodott, noha kicsit talán
határozottabban, cinikusabban. És amikor megszólalt, csak
annyit mondott:

– Örvendek a találkozásnak, Miss Gardiner – de volt valami
a hangjában, ami minden kijelentését jelentőséggel ruházta fel.

– Ő pedig Ikábód – folytatta a bemutatást Suzanne, és a
kutya felé intett, aki megnyerően dobolni kezdett a farkával. –
Természetesen lehetetlen név egy olyan méltóságteljes lénynek,
mint ő, de David olyan nevet akart adni neki, amilyen egyetlen
más kutyának sem volt előtte. Biztos vagyok benne, hogy még
egy kutyát sem hívtak Ikábódnak, és Ön?

– Én sem hallottam még hírét.
Pat úgy érezte, hogy akarata ellenére megenyhül. Tényleg

olyan volt, mintha már korábbról ismerték volna egymást.
– A macskánk neve Smaragdzöld Szemű Alphonso.
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Alphonso, hadd mutassam be Miss Gardinert.
Alphonso nem csóválta a farkát, csak megvető pillantást

vetett Patre, majd továbbra is ő volt Smaragdzöld Szemű
Alphonso. Suzanne odasúgta Patnek:

– Ősi vérvonalból származó, dölyfös macska, de szereti, ha a
fülét vakargatják, mintha csak olyan volna, mint a többi
macska, akinek fogalma sincs, ki volt a nagyapja. Minden
szavunkat érti, de nem pletykás. Válasszon egy puha helyet a
földön, Miss Gardiner, és kellemes semmittevésbe merülünk.

Pat némi habozás után lekucorodott Alphonso mellé.
– Azt hiszem, tilosban járok – vallotta be –, de nem tudtam,

hogy már itt vannak. Fel akartam jönni, hogy elbúcsúzzak a
Hosszú Háztól. Régen… gyakran feljártam ide. Drága
emlékeket őrzök róla.

– De nem fog búcsút inteni neki, és megint sokat jár majd
ide! Tudom, hogy jó barátok leszünk – mondta Suzanne. –
Daviddel szomszédokat szeretnénk, mégpedig nagyon! És még
nem igazán költöztünk be. Ma éjjel a szénapadláson alszunk, de
a bútoraink teljes összevisszaságban már a házban vannak.
Csak a bejárati ajtó feletti régi vaslámpás van a helyén. Muszáj
volt felakasztanom, és gyertyát állítanom bele. Az a
vezércsillagunk; minden este meggyújtjuk majd. Hát nem szép?
Franciaországban akadtunk rá, amikor ott jártunk, egy ódon
kastélyban, amelyet egy király épített a szerelmének. David
elment az újságjához, én meg eljátszottam évekre a jövőmet, és
vele tartottam. Sosem bántam meg. Furcsa, de mindig csak azt
bántam meg, amit körültekintéssel csináltam, vagy ami
akkoriban megfontoltnak tűnt. Daviddel csak ide-oda
kószáltunk ma este. Két órája érkeztünk egy rettenetesen ócska,
zörgő, kattogó, nyiszogó kocsival, amelyet kéz alatt vettünk a
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múlt héten. Az összes félretett pénzünket felemésztette a ház
megvétele, de nem sajnáljuk. Amint megláttuk, tudtam, hogy
meg kell vennünk. Elbűvölő az egyénisége, nem?

– Mindig is szerettem – mondta lágyan Pat.
– Amint megpillantottam, tudtam, hogy ezt a házat

szerették! Szerintem meg lehet állapítani, hogy egy házat
szerettek-e. De olyan sokáig szendergett. És magányos volt.
Mindig fájdalmasan érint, ha egy ház magányos. Úgy éreztem,
újból életre kell keltenem, és össze kell barátkoznom vele.
Tudom, hogy boldog, amiért rendbe hozzuk.

Pat érezte, hogy meglágyul a szíve. A házak annyit
jelentettek ennek a lánynak, mint neki. Élőlényeknek tekintette
őket, nem tárgyaknak.

– Itt találtuk ezt az almafaágakból rakott halmot, és nem
bírtunk ellenállni a kísértésnek, hogy meggyújtsuk. Almafából
lehet a legjobb tüzet rakni. És olyan boldogok vagyunk ma este.
Mohón vágytunk egy otthonra, ahol fák vannak és virágok, és
ahol egy-két macska dorombol nekünk. Gyerekkorunk óta nem
volt otthonunk, még akkor sem, amikor David nős volt. A
feleségével egy kis lakásban laktak az alatt a rövid idő alatt,
amíg szegény drágám élt. Kevés a rokonunk, így a
szomszédokra hagyatkozunk majd. Könnyen meg lehet minket
nevettetni, és bár elég okosak vagyunk, annyira azért nem,
hogy bárki is megijedjen tőlünk. A vadság távol áll tőlünk,
David ugyanis húszévesen harctéri idegsokkot kapott valahol
Franciaországban, és csendesen kell élnie. De jó barátságban
akarunk maradni az élettel.

– Én rossz barátságban voltam, amikor feljöttem ide –
vallotta be őszintén Pat, és hagyta, hogy tovább lágyuljon a
szíve. – Tudja, tényleg ellenszenvvel fogadtam önöket, vagy
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inkább bárkit, aki ide akar költözni. Drága barátnőm lakott
ebben a házban. Hat éve halt meg.

– De már nem neheztel ránk, ugye? Mert most már tudja,
hogy mi is szeretjük ezt a házat. Jól bánunk a kísérteteivel és az
emlékeivel, Miss Gardiner.

– Szólítson csak Patnek – engedte el magát teljesen Pat.
– Engem meg Suzanne-nak.
Hirtelen fesztelen és kellemes lett a hangulat. Ikábód

lefeküdt, Alphonso pedig valóban elaludt. Az almafaágakból
rakott tűz békésen pattogott, és szikrákat hányt. A leszálló
éjszaka bársonya és árnyai fogták körbe őket, s azokon túl a
holdsütötte fák álmodtak. A lucfenyők között kis szelek
pletykáltak, és messze lent a folyó úgy csillogott, mint a zöld
hegy köré kötött kék szalag.

– Úgy örülök, hogy ilyen kilátás is járul a házhoz! – mondta
Suzanne. – Nem is tudja, milyen gazdagnak érzem magam a
puszta látványától. És ez az öreg kert pontosan olyan, mint
amilyenről mindig is álmodtam. Tudtam, hogy szeretném, ha
lenne benne lilaakác, kerti szarkaláb, gyűszűvirág, bögrevirág,
mályvarózsa, és itt is van mind. Libabőrössé tesz az egybeesés!
Kőből tűzrakó helyet építünk majd ide, a fák félkörébe. A hely
megköveteli.

– Bets… a barátnőm ültette ezeket a fákat. Valójában az ő fái,
de nem bánja, ha kölcsönadhatja.

Suzanne átnyúlt Alphonso felett, és megszorította Pat kezét.
– Kedves, hogy ezt mondja. Nem bánja majd, mert szeretjük

őket. Szívesen átengedünk dolgokat másoknak, ha tudjuk, hogy
szeretik őket. És azt sem bánja majd, ha egy nőszirmokkal
beültetett kis tisztást csinálunk a lucfenyőerdőben. Erről is
régen álmodozom: lucfenyőkkel körülvett több száz nőszirom.
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Teljesen körülveszik a tisztást a fák, hogy csak az lássa, akinek
meg akarjuk mutatni. És amikor csak egyedül akarunk lenni,
odamehetünk. Az embernek néha magányra is szüksége van az
életben.

Így üldögéltek és beszélgettek egy órácskáig, de lehet, hogy
egy örökkévalóságig. A beszélgetésük színes volt, ezt Pat
rögtön észrevette. Minden, ami szóba került, érdekessé vált,
amint megemlítették. Néha kicsendült egy kis gúny David Kirk
nevetéséből, és a szellemességének volt egy kis maró éle. Pat
kissé megkeseredettnek látta, de ebben a keserűségben volt
valami ösztönző és pikáns, és Patnek tetszett szikár, sötét arca
és készséges mosolya. A megjegyzései elevenbe vágtak, és
Patnek az is tetszett, ahogy Suzanne-nal egymás között
dobálták a témákat, és egyszer sem ült le a társalgás.

– A hold bebújt egy felhő mögé – mondta Suzanne. – Egy
ezüst, fehér felhő mögé. Szeretem az ilyen felhőket.

– Sok minden ad ilyen gyönyörűséget – mondta álmodozó
hangon Pat. – Kis dolgok, és mégis… olyan sok örömöt adnak.

– Tudom – mormolta Suzanne. – Mint egy ki nem nyílt rózsa
közepe.

– Vagy egy fenyőerdő erős illata – tette hozzá David.
– Soroljuk fel mindhárman a legtüneményesebb dolgokat –

javasolta Suzanne. – Azokat, amik a legnagyobb örömet
okozzák. Gondolkodás nélkül, ahogy az eszünkbe jut!
Mindegy, mi az. Úgy szeretem a naplemente előtti sötét, gazdag
árnyakat… az aranyos rózsabogarat, amikor az ablakon
koppan… egy falat házi sütésű kenyeret… hideg téli estén egy
meleg vizes palackot… nedves, mohlepte köveket a patakban…
egy öreg fenyő csúcsán játszó szél dalát. Most ön következik,
Pat.
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– Azt, ahogy egy macska behúzza a mancsát a mellkasa
alá… fagyos téli reggelen az égre bodorodó kék füstöt… ahogy
a kis Mary unokahúgom a szemét összehúzva nevet… az öreg
mezők álmodozását a holdfényben… száraz levelek zörgéséi a
talpam alatt novemberben az Ezüst Erdőben… egy kisbaba
lábujjait… a tiszta ruha illatát, amikor leveszem a
szárítókötélről.

– David?
– A jég hidegét – kezdte lassan David. – Alphonso szemét…

az eső illatát perzselő szárazság után… a vizet éjszaka… a
fellobbanó lángot… a téli éjszaka különös, sötét fehérségét…
egy lány patakbarna szemét.

Patnek meg sem fordult a fejében, hogy David Kirk bókolni
próbál neki. A szeme színét mindig is sárgának,
„macskaszemnek” gondolta, ahogy egyszer May Binnie
mondta. David megjegyzése hallatán arra gondolt, vajon az
elhunyt feleségének volt-e ilyen szeme.

Kirkék lesétáltak vele a hegyről, és Pat beinvitálta őket a
konyhába, hogy kóstolják meg Judy narancsos kekszét egy kis
tejjel. Máshova nem vihette őket, mert Rae látogatókat fogadott
a Nagy Szalonban, anya egy régi barátnőjével ült a Kicsiben,
Hosszú Alec pedig a tiszteletessel társalgott az ebédlőben. De
Kirkék olyan emberek voltak, akiket az ember restelkedés
nélkül behív a konyhába. Judy – Suzanne térdnadrágja és inge
ellenére – kivételesen udvariasan fogadta őket, sőt túl
udvariasan is. Fogalma sem volt, hova tegye ezt a hirtelen
támadt meghittséget.

– Szeretném, ha sokat találkoznánk. Biztosan nagyszerű
barátok leszünk.

Az éppen belépő Sid pár szót beszélt velük a küszöbön.
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– Hát ismered őket? – lepődött meg Pat.
– Ma délután találkoztunk a silverbridge-i üzletben. A lány

azt kérdezte, tudom-e, ki lakik abban a kétes, régimódi házban
a hegy lábánál.

Pat, aki gazdagnak érezte magát, most hirtelen úgy volt vele,
mintha nagy szegénység szakadt volna rá. Elviselhetetlen
szegénység. Kiment a kertbe, és felnézett Ezüst Erdőre, a
barátságos házra, amelynek fényei kedveskedve fogadták az
egész világot. Éjszakától hűs virágok vették körül, de számára
semmit sem jelentettek. Kukutyin tekergett a szarkalábak
között, hogy a lábához dörgölőzzön, és még csak fel sem figyelt
rá. A világ kifakult körülötte.

– Nevetni mert rajtad, régimódinak mert nevezni! – suttogta
a háznak. Barna öklét rázta a sötétben. Még sosem hallotta,
hogy Ezüst Erdőt bármilyen módon is ócsárolták volna. A múlt
héten gyűlölte Brian bácsit, mert azt mondta, hogy Ezüst
Erdőnek megsüllyedt az alapja, és lejteni kezd a padló. Most
pedig megutálta Suzanne Kirköt. Még hogy Suzanne! Többé
nem szólítja így. Ha belegondol, hogy készen állt elfogadni a
barátjának Suzanne-t, hogy Bets helyére akarta tenni! És
cimborált vele az almafatűz körül, és megszentelt dolgokat
mesélt el! De soha többé.

– Hernyónak érzem magam, akire rátapostak – mondta
elcsukló hangon.

A konyhában Tillytuckot megszállta a lánglelkű prófétaság:
– Egy nap házasság lesz belőle, csak szavamat ne feledje,

Judy Plum!
– Menjen ki, oszt inkább a holdat bámulja! – csipkelődött

Judy. – Nem olyan ritka madár az udvarló Ezüst Erdőben, hogy
Patsynek azzal kék összemelegednie. Akár az apja lehetne,
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olyan öreg. De nagyon udvariasan kell bánnunk vele, mer'
aszongyák, könyvet ír, oszt ha megbántyuk, még a végin
minket is beletesz.

David Kirk pedig így szólt a Hosszú Házban Suzanne-hoz:
– Egy erdei csermelyre emlékeztet.
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5.

Pat visszautasította Suzanne-t, amikor a lány letelefonált, és
meghívta Siddel együtt a házavatóra. Nem mehet, mert aznap
este már más meghívása van, ami igaz is volt, mivel tudta, hogy
várható a házavató, és ezért elígérkezett egy South Glen-i
táncmulatságra. És amikor Suzanne és David egy este lesétált a
hegyi ösvényen egy holdfényes hangversenyre tartva, amit a
Bay Shore-i szállodában a lakók adtak a North Glen-i homokos
parton, és Patet is magukkal hívták, Pat szívélyesen és
tartózkodóan sajnálatát fejezte ki, amiért nem tud velük tartani,
de ennél több magyarázattal nem szolgált. A lelke mélyén
szeretett volna elmenni, ám a sértettsége túl nagy volt. Sosem
felejt el egy Ezüst Erdőt ért gúnyos oldalvágást, ahogy azt már
a balszerencsés Lester Conway is a saját bőrén tapasztalhatta, és
keserű örömöt érzett a kedves visszautasítás fölött.

– Hohó, hihetetlenül udvarias vót! – mesélte Judy Tillytuck-
nak. Judy annak is örült, hogy a Hosszú Házhoz fűződő, előre
megjósolt barátság mégsem jön létre. – Az özvegyemberek
ravaszdiak… nagyon is – tűnődött.

Suzanne nem tartozott azok közé, akik nem értik a célzást,
és többé nem zaklatta meghívásokkal Patet. Esténként a Hosszú
Ház ablakai világosak voltak, de Pat eltökélten fordította el
róluk a tekintetét. Zene szűrődött le a hegyről, amikor Suzanne
a kertben hegedült a csillagok alatt, de Patnél süket fülekre
talált.

Időnként mégis különösen legyintette meg a magány.
Olykor-olykor egy furcsa, eddig ismeretlen érzés suhant át
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rajta, amit a halálos „egyhangú” szóval lehetett kifejezni.
Mintha az életet szürke flanelből varrták volna. És a nyomában
bűntudat járt. Ezüst Erdőben sosem lehet monoton az élet! Nem
akart mást, csak Ezüst Erdőt és a családját. Semmi mást!

Rae sokkal járult hozzá azon a nyáron az élet komédiájához:
ijesztő kamaszszerelembe esett, amelynek tárgya egy ifjú
hitszónok volt, aki Mr. Jonas Monkman nagy csűrjében tartott
evangelizációs kampányokat. Nem helyeselte az
„intézményesített egyházat", az istentiszteleteit korlátozás
nélkül bárki látogathatta, és a maguk nemében igen vidámak
voltak, ennélfogva nagy tömegeket vonzottak, s noha az
emberek közül sokan azért mentek, hogy a nyelvüket
köszörüljék, aztán ottmaradtak imádkozni. Tagadhatatlan volt
ugyanis, hogy a fiatal prédikátornak nagyon is hatalmában állt
maximálisan felkorbácsolni a hallgatósága érzelmeit. Rendkívül
szép vonású, hófehér arca volt, bársonyos, kicsit talán túl nagy,
túl lágy tekintetű barna szeme és hosszú, hullámos, mahagóni
színű haja, amelyet sörényként fésült hátra a homlokából, amit
Rae egyszer óvatlanul „nemesnek” nevezett, és mindehhez
simogató, udvarló hangja, amellyel bármit ki tudott fejezni. A
kamaszok kuglibábukként terültek el előtte. Kórust szerveztek,
amelyben mindenki benne volt a két Glenből, akit rá lehetett
venni az éneklésre. Rae, akinek édes hangja volt, a
vezérszoprán lett, és ég – vagy legalábbis a csűr mennyezetéről
csüngő-lengedező pókhálók – felé fordított tekintetével maga
volt a megtestesült dal, ahogy énekelt. Minden este elment,
felhagyott mások ugratásával, hogy térdnadrágot viselhessen
otthon, és nem hordott a fülében bizsut, mert a prédikátor
szerint minden ékszer „cicoma, csupán csak cicoma”. A
prédikátor iránti „ügye” miatt rettenetes kínokat állt ki, de
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adott is, kapott is, és Paten kívül senki sem tekintette ezt
szalmalángnál többnek. A lányok többsége szerelmes volt a
hittérítőbe, és nehéz volt megállapítani, hol ér véget a szerelem,
és hol kezdődik a vallás, ahogy Robinson elöljáró gúnyosan
meg is jegyezte. De Robinson elöljáró nem helyeselte a
vándorhittérítők – vagy ahogy ő hívta őket: „utazó
prédikátorok” – tartotta hitébresztő összejöveteleket. De Rae és
a hozzá hasonlók Robinson elöljárót maradi őskövületnek
tartották. Még amikor a silverbridge-i Jedidiah Madison – aki
különben évek óta nem fordult meg a templomban – egy este
becsámborgott a csűrbe, és három perc alatt üdvözült,
Robinson elöljáró akkor is hitetlenkedett.

– Meglátjuk, meddig tart – mondta állítólag, és hozzátette,
hogy nemrégiben olvasott egy igen sikeres prédikátorról, akiről
kiderült, hogy bankrabló. Pat nem tartott tőle, hogy Mr.
Wheeler az lenne, de viszolygott tőle, és Rae rajongása
értetlenséggel és rémülettel töltötte el.

Tillytuck sem volt szívbajos, és kijelentette, hogy az
összejövetelek pusztán a vallási élvezethajhászást szolgálják.
Kíváncsiságból Judy is elment egyszer, de többé lehetetlenség
volt rávenni. Aznap este Mr. Wheeler hegedűszólót játszott, és
Judy elszörnyedt. Az nem számított, hogy az istentisztelet egy
csűrben volt. Isten tiszteletére rendezett mise volt, vagy
legalábbis annak állították be, és egy ilyenen nincs helye a
hegedűnek. A prédikációról sem volt emelkedett véleménye:

– Hohó, hát ez nem valami nagy prédikátor! Minden egyes
szavát értettem!

Csak Pat és Rae járt el rendszeresen, Pat is csak azért, mert
Rae annyira vágyott rá, és hamarosan híre ment a két Glenben,
hogy a Gardiner lányok el akarják hagyni a presbiteriánus
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egyházat, és egy „utazó prédikátorhoz” csatlakoznak. Pat
büszkeségét csorbította a hír, és nem bánt udvariasan Mr.
Wheelerrel, amikor az összejövetel után hazakísérte őket. Igaz,
az ő panziójához is arrafelé vitt az út, és egyébként is mindig
Pattel ment, és nem Rae-vel, de Pat maga volt a született
gyanakvással átitatott, őrangyalba oltott nővér. A kamaszkori
szerelmeken lehet nevetni, de Rae-t meg kellett védeni. Patnek
nagy megkönnyebbülést jelentett, amikor hat kimerítő hét után
Mr. Wheeler más vidékre távozott, és Mr. Monkman csűrjét
ismét birtokba vették a patkányok, és leszállt rá a csend. Rae
még hetekig irult-pirult, amikor Sid az udvarlójával ugratta –
Mr. Wheeler ugyanis kijelentette, hogy örül, hogy vannak még
lányok a világon, akik tudnak pirulni –, de az egészből nem lett
semmi, és Pat riadalma alábbhagyott. Rae-t felkérték, hogy a
South Glen-i kórusban énekeljen, ahol a tenoron kezdte
kipróbálni a szempilla-remegtetést, és megint „cicomát” kezdett
viselni, és minden tovaszállt, csak egy kis csoportnyi hű
tanítvány maradt, akik továbbra is istentiszteleteket tartottak
magukban, és a jövőben nem óhajtottak semmiféle
kapcsolatban sem lenni az intézményesített egyház bármely
formájával.
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6.

Pat egyik este a városi boltban járt, amikor Suzanne Kirk
lépett oda hozzá, és Pat fagyos főhajtása ellenére is mosolyogva
így szólt:

– Hazamehetnék önnel, Miss Gardiner? Úgy volt, hogy
David elugrik értem, de a Lizzie-nkkel biztos nincs minden
rendben.

– Hogyne, természetesen – mondta Pat kegyes
leereszkedéssel.

– Biztos, hogy nem jelentek terhet?
– Ó, dehogy! – sietett megnyugtatni Pat még mindig

kegyesen, bár belül forrt a dühtől.
Az aranyló augusztusi estében kellemes, nem sietős hazafelé

autózást ígért magának egy bizonyos kertek alatti kis
mellékúton, amerre senki sem járt, és ahol pompás dolgokban
lehetett gyönyörködni. Pat az összes hazavezető utat ismerte, és
mindet valamilyen más bájáért kedvelte. De most elrontották a
játékát. Majd a megszokott úton megy, és mielőbb hazaér. A
kocsikerekek vadul csikorogtak, amikor befordult az első
sarkon. A hang hűen tükrözte a lelkiállapotát.

– Ne ezen az úton menjünk – javasolta lágyan Suzanne. –
Nagyon forgalmas, és olyan egyenes! Nem gondolja, hogy egy
egyenes út valóságos szentségtörés? Szeretem a páfrányos vagy
lucfenyős, bájos kanyarokat, a csermelyes mélyedéseknél a kis
lejtőket, és mindazokat, amiket a kocsi fényszórója megvilágít,
amikor az ember befordul, és amik ijedten ugranak fel az
aljnövényzetből, mint a meglepett tündérek.
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– Vihar közeledik – mondta Pat, minden megszólalásakor
egyre kegyesebben.

– Ó, biztos lehagyjuk! Menjünk az abból az utcából induló
úton! A múlt héten Daviddel azt választottuk. Drága,
elhagyatott, varázslatos út.

Ó, de még mennyire! Pat olyan hirtelen fordította el a
kormányt a kertek alatti út felé, hogy csak kis híján menekült
meg az összeütközéstől. Hogy meri Suzanne Kirk, aki kétesnek
nevezte Ezüst Erdőt, kedvelni ezt az utat? Sértés! Gyűlöletet
ébresztett benne, hogy Suzanne Kirk bármi olyat szeret, amit ő
is. Az út hepehupás volt, mély keréknyomok szabdalták, és a
közeledő vihar mentségül szolgált, hogy gyorsan hajtson.
Suzanne Kirköt alaposan összerázza, és ez majd kigyógyítja
abból, hogy a félreeső utakat kedvelje!

Pat nem csevegett, nem is igyekezett társalogni. Néhány
hiábavaló próbálkozás után Suzanne is feladta. Félúton
járhattak, amikor az utóbbi némi rémülettel a hangjában így
szólt:

– Gyorsan közeledik a vihar, nem?
Ezzel kis ideje már Pat is komoran tisztában volt. Elsötétült a

világ. A sebesen erősödő szél dacára északnyugaton hatalmas,
fenyegető, sötét felhők gyülekeztek. Esőben félelmetes volt ezen
az úton autózni. Keskeny volt és kanyargós, kétfelől náddal
benőtt árkok szegélyezték. Pat szép időben nem bánta a
kanyarokat és a lejtőket meg a tündérnépet, de szélben, esőben
és sötétségben… és most mindhárom egyszerre burkolta be
őket: fekete fal támadt előttük, úgy szakadt, mintha dézsából
öntenek, a vihar süvöltött körülöttük, kékesfehér villámok
csaptak le, amelyeket fülsiketítő dörgés kísért, aztán
bekövetkezett a katasztrófa. A kocsi egy hirtelen
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megiszamosodott útszakaszon megperdült, és a következő
pillanatban az árokban kötöttek ki.

Rosszabb is történhetett volna. A kocsinak a jobb oldala volt
felül, és az árok sem volt mély. De a sasharaszt alatt sár töltötte
meg, és Pat tudta, hogy sosem bírja visszakormányozni az autót
az útra.

– Nincs mit tenni, mint itt kivárni, amíg a vihar elvonul, és
valaki erre jár – mondta. – Elnézést… bocsásson meg, hogy
árokban végeztük, Miss Kirk.

– Sose bánja! Legalább kalandban van részünk. Micsoda
vihar! Egész nap készülődött, de nem vártam ilyen korán. Hány
óra van?

– Fél kilenc. A baj csak az, hogy ez nagyon félreeső út. A nap
bármely szakában kevesen járnak erre, házak sem igen vannak.
De azt hiszem, az utolsó villámlásnál jobb kéz felé mintha
láttam volna egyet. Amint eláll az eső, odamegyek, és
kiderítem, rá tudok-e venni valakit, hogy kihúzzon minket,
vagy legalább segítségért telefonáljon.

Egy órát kellett várniuk, mire a vihar elvonult. Addigra
koromsötét lett, és az árok, amiben addig biztonságban ültek,
most sebes sodrású folyóvá dagadt.

– Megpróbálok eljutni addig a házig – szánta el magát Pat.
– Magával tartok – mondta Suzanne. – Nem maradok itt

egyedül. Van a táskámban zseblámpa.
Sikerült kievickélniük a kocsiból, majd az árokból is. Ha volt

is, nem volt értelme a kaput megkeresni, s amikor Suzanne
zseblámpájának fényénél megláttak egy helyet, ahol
átmászhattak a kerítésen, így tettek, aztán átverekedték
magukat a málnabokrokon, amelyeken túl a sötétségben
felrémlett egy csűr. Sárban kellett megkerülniük. Végül
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odaértek a házhoz.
– Nem ég lámpa – jegyezte meg Pat, amikor a furcsa

lépcsőkön felkapaszkodott a roskatag verandára. – Attól tartok,
senki sem lakik itt. Az út mellett sok a lakatlan ház, és amilyen
szerencsénk van, mi is ilyenre akadtunk.

– Milyen kétes, régimódi ház! – kiáltott fel Suzanne, és ide-
oda mozgatta lámpája fényét. Rosszabbat nem is mondhatott
volna. Pat, aki már kissé megenyhült, most ismét fagyos lett.

Bekopogott az ajtón, aztán még egyszer, felkapott egy
közelben heverő deszkát, és vadul verni kezdte az ajtót.
Hangosan kiabált, végül még ordított is. De nem kapott választ.

– Nézzük meg, nyitva van-e – ajánlotta Suzanne, és
lenyomta a kilincset. Az ajtó nyitva volt. Beléptek. A
zseblámpánál egy konyhát láttak, amit régen nem
használhattak. Egy ócska, rozsdás tűzhely, egy kecskelábú
asztal, több roskatag szék és egy még roskatagabb kis kanapé
állt benne.

– Viharban bármelyik kikötő megfelel – jelentette ki
vidáman Suzanne. – Azt javasolom, Miss Gardiner, hogy
üssünk itt tábort éjszakára. Ismét rákezdett az eső, hallgassa
csak! És mérföldekre vagyunk egy lakott háztól. Behozhatnánk
a lábtakarókat. Ön alszik a kanapén, én meg kiválasztom a
legpuhább helyet a padlón. Legalább száraz helyen leszünk, és
reggel könnyebben találunk segítséget.

Pat egyetértett, hogy csak ezt tehetik. Ezüst Erdőben
valószínűleg nem nyugtalankodnak miatta, mert nem volt
biztos, hogy még este hazatér, ugyanis az Akadémiáról ismert
egyik régi osztálytársa meghívta magához. Visszamentek hát a
kocsihoz, kivették a pokrócokat, és bezárták az ajtaját. Pat
ragaszkodott hozzá, hogy Suzanne feküdjön a díványra,
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Suzanne pedig nem engedett abból, hogy Pat. Pénzfeldobással
döntöttek.

Pat maga köré csavart egy pokrócot, és összegömbölyödött a
díványon. Suzanne a feje alá párnát téve lefeküdt a padlóra.
Egyikük sem számított arra, hogy álom jön a szemére. Hogy is
lehetne aludni, miközben csobog a közelben az eső, és
patkányok futkosnak a fejük felett? Óráknak tűnő percekkel
később Suzanne halkan megszólalt:

– Alszik, Miss Gardiner?
– Nem. Úgy érzem, mintha többé nem tudnék aludni.
Suzanne felült.
– Akkor az isten szerelmére, beszélgessünk! Hátborzongató

ez a hely! Halálosan rettegek a patkányoktól. Ez a ház mintha
hemzsegne tőlük. Beszélgessünk, kérem! Nem kell úgy tennie,
mintha kedvelne, ha nem. És ha már megemlítettem, hadd
kérdezzem meg, mint egyik nő a másiktól, hogy miért nem
kedvel, Pat Gardiner? Miért nem hajlandó megenyhülni
irántam? Azt hittem, hogy azon az estén a tábortűz mellett
megkedvelt. És mi is megkedveltük. Úgy éreztük, egyszerűen
van önben valami egyszerűen kedves. Aztán amikor a
hangversenyre menet beszóltunk magáért, nos, olyan érzés
volt, mintha üvegen át láttuk volna! Képtelenek voltunk a
közelébe férkőzni. David megbántódott, de én dühös voltam,
rettenetesen méregbe gurultam. Biztos, hogy forrt a vérem.
Éreztem, ahogy az ereimben tombol. Azt kívántam, hogy majd
verje meg a férje! És mégis azóta esténként a konyhaablakon
kiszűrődő fényt néztem, és azon törtem a fejem, mi folyhat ott,
és azt kívántam, bárcsak átugorhatnék, és barátkozhatnánk!
Lehetetlen elképzelni, hogy maga meg én ne legyünk barátok.
Igazi barátok! Hiszen erre születtünk. Nem Kipling írta: „A
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legnagyobb ajándék a barátság.”
– De igen. Parnesius mondja a Puckban.9
– Ó, szóval ön is olvasta a Puckot! Akkor meg miért nem

tudjuk egymásnak ajándékozni a barátságot?
– Gondolja, hogy barátkozhatnék olyannal – kérdezte Pat

elfúló hangon –, aki kineveti Ezüst Erdőt?
– Micsoda! Soha nem nevettem ki, Pat Gardiner. Hogy

tehettem volna? Amióta csak Daviddel letekintettünk rá,
szeretem!

Pat felült a nyikorgó díványon.
– Azt… kérdezte a silverbridge-i boltban, hogy ki lakik

abban a kétes, régimódi házban. Sid hallotta.
– Pat! Hadd gondolkodjam! Emlékszem is… de nem azt

mondtam, hogy „kétes", hanem, hogy ki lakik abban az édes,
eredeti, régimódi házban a hegy lábánál? Sid elfelejtett egy
jelzőt, és félrehallott egy másikat. Soha nem hívtam volna Ezüst
Erdőt „kétesnek", Pat. Nem is tudja, mennyire csodálom a
házukat! A régimódiságáért pedig még jobban! Ezért szerettem
meg első látásra a Hosszú Házat is!

Pat érezte, ahogy gyorsan olvad a szíve körül a jég. Az
„eredeti” hízelgő jelző volt, a „régimódit” pedig egyáltalán nem
bánta. És nagyon szeretett volna barátkozni Suzanne-nal. Lehet,
hogy míg Bets költészet volt, addig Suzanne próza, de milyen
próza!

– Elnézést, hogy olyan fagyos lettem – szabadkozott
őszintén. – De olyan érzékeny vagyok, ha Ezüst Erdőről van
szó! Nem bírtam elviselni, hogy kétesnek nevezték.

– Nem hibáztatom érte. És most már minden rendben lesz.

9 Az idézett sor Kipling Puck of Pook's Hill című novellagyűjteményének egyik
történetéből („On the Great Wall”) származik – a szerk.
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Mi valahogy összetartozunk. Nem így érzi? Maga olyan kedves.
És Judyt meg egyszerűen szeretem. Olyan szellemes, együtt
érző és hízelgő. És az a csodálatosan öreg, bölcs, humoros arca!
Muzeális darab, a világon nincs hozzá fogható! Maga is
megkedvel majd minket. Én nyomokban rendes vagyok, David
meg igazán aranyos, néha nagyon is! Egyik nap filozófus, a
másik nap gyermek.

– Mint minden férfi – jegyezte meg nagy bölcsen Pat.
– David a többinél is sokkal inkább az. Rettenetes élete volt,

Pat. Évekig tartott, amíg túljutott a harctéri idegsokkon, és ez
gyakorlatilag tönkretette a karrierjét. Régen nagyon becsvágyó
volt. De mire jobban lett, már késő volt. Éveken át újságíróként
dolgozott egy halifaxi lapnál, és utálta a munkáját. A törékeny
kis felesége is meghalt pár hónappal az esküvőjük után. Én
iskolában tanítottam, és utáltam. Aztán a Nyugaton élő öreg
Murray bácsikánk meghalt, és egy kis pénzt hagyott ránk, nem
egy vagyont, de annyit, amiből megélhettünk. Így lettünk
szabadok. Szabadok! Jaj, Pat, sosem ismerte, mit jelent a
rabszolgaság, ezért azt sem tudhatja, milyen szabadnak lenni.
Imádok háztartást vezetni; tüneményes kifejezés, nem? Vezetni,
megvédeni a házat a világgal szemben, minden olyan erővel
szemben, ami szét akarja szaggatni. És Davidnek végre van
ideje megírni a háborúról szóló könyvét, amire mindig is
vágyott. Olyan boldogok vagyunk, és még inkább azok
leszünk, ha maga a barátunk lesz! Azt hiszem, fogalma sincs,
milyen kedves ember ön, Pat. És most csak beszélgessünk egész
éjjel!

Az éjszaka nagy részét beszélgetéssel töltötték. Pat irigyelte,
hogy Suzanne a földön fekhet: legalább egyenletes volt, nem
csupa dudor és mélyedés, mint a kanapé. Vajon eláll valaha is
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az eső? Hogy zörgött az ablak! Szent ég, ez meg mi volt? Ó,
csak egy téglát sodort le a szél a kéményről, az gurult végig a
tetőn. És azok a patkányok! Ha Kandúr uraság egy órát itt
tölthetne! Olyan jó, hogy barátok… lettek… Suzanne-nal…
remélte, hogy… De hátára kapta az álom, és elrepítette
Álomországba.

Amikor felébredt, már elállt az eső, és a kinti világ a kora
hajnal éteri, időtlen fényében fürdött. Pat felkönyökölt, és
kinézett az ablakon. Mókusok perlekedtek és csacsogtak egy
öreg almafán. A lejtő aljában a tavacska vize lágyan tiszta és
áttetsző volt, mögötte sötéten és bársonyosan magasodtak a
lucfenyők. Egy görbe hátú vénasszonyhoz hasonlatos bürök
korholón csóválta a fejét a dombon növő kerge, fiatal
facsemeték felé. A tiszta, ezüstös, keleti égbolton, amely úgy
festett, mintha száz éve nem találkozott volna viharral, kis
fátyolfelhők úsztak. És a küszöbön egy hatalmas fekete kutya
ült. Olyan hely volt, mint amiről Judy mesélt Írországban, amit
egy fekete kutya kísértett, aki a halálesetek előtt az ajtónál
csaholt. Ez a kutya azonban egyáltalán nem látszott kísértetnek.

Suzanne még aludt. Pat körülnézett, aztán meglátott
valamit, ami kapcsán ötlete támadt. Óvatosan felkászálódott.
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7.

Amikor Suzanne egy félóra múlva felébredt, rögtön felült, és
ámulattal nézett körül. A tűzhelyen sistergett valami a
serpenyőben, étvágygerjesztő illat szállt fel a ropogós húsos
szalonnaszeletekből. A sparhelten már ott vártak az
aranyszínűre sütött, háromszögletű pirítósok, és Pat éppen egy
kanálnyi teát tett a sokat megélt, régi gránit teáskancsóba.

Az asztal megterítve, a közepén egy régi befőttesüvegben
páfrány és gyöngyvessző díszelgett.

– Miféle varázslat ez, Pat? Boszorkány vagy?
– Szó sincs róla. Amikor felébredtem, egy halom tűzifát

találtam a kályha mögött, a serpenyő meg egy szögön lógott. A
tányérokra, csészékre, késre és villára a kamrában leltem rá. A
házban kétségkívül laknak időnként. A tulajdonos valószínűleg
egy másik farmon él, és szénabegyűjtéskor vagy aratáskor itt
száll meg, vagy ilyesmi. Begyújtottam, és kimentem a kocsihoz.
A kutyával kapcsolatban kockáztattam… mert hogy van egy
kutya… de rám se hederített. Volt egy csomag húsos szalonna a
kocsiban, meg néhány vekni kenyér. Tudod, anya szereti a pék
készítette pirítóst. Tea a kamrában volt, így hát: a reggeli
tálalva, asszonyom!

– Született háziasszony vagy, Pat! Ez a rémes hely egészen
otthonos és kellemes lett. Sosem hittem, hogy egy
befőttesüvegbe tett csokor ilyen elbájoló lehet. És éhes vagyok.
Mondhatnám, kilyukad a gyomrom. Együnk! Ez az első közös
étkezésünk, az első alkalom, hogy egy kenyéren élünk. Tetszik
ez a kifejezés, „egy kenyéren élni", neked nem? Ki mondta,
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hogy „a barátság kenyere"?
– Carman10 – válaszolta Pat, és felszolgálta a szalonnát.
– Milyen csodálatos, tiszta reggel! – áradozott Suzanne, és

feltápászkodott. – Nézd csak, Pat, egy nagy fenyő van lent, a tó
mellett. Szinte már fáj, annyira szeretem a fenyőket! És a
ropogósra sütött szalonnát meg a még ropogósabb pirítóst is.
Hála az égnek, hogy mindkettőből sok van! Még életemben
nem voltam ilyen éhes.

A reggeli felénél tartottak, amikor megriasztotta őket egy
hátuk mögül érkező furcsa, fojtott hang. Megfordultak, és
elszörnyedve megdermedtek. A hallba vezető ajtóban egy férfi
állt; magas, ösztövér, borotválatlan ember egymáshoz nem illő
ruhadarabokban. Rendkívül hosszú ősz szakálla, ami mintha
nem is tartozott volna beesett arcához és vékony, megnyúlt
állához, az állán kétoldalt csüngött le. A jelenés mereven
bámult rájuk, és kétségkívül ugyanannyira zavart és meglepett
volt, mint ők.

– Azt hittem, túl vagyok rajta – mormolta maga elé
gyászosan, és őszes fejét csóválta. – Általában kialszom…

Pat felállt, és akadozó nyelvvel magyarázatba fogott. Az úr
egy intéssel megállította.

– Semmi baj. Bocsássanak meg, hogy a padlón kellett
aludniuk! Ha ébren lettem volna, átengedtem volna az
ágyamat.

– Kopogtunk és kiabáltunk…
– Pontosan ez az. Múlt éjjel az öreg Gabi harsonái sem

ébresztettek vóna fel. A tényekhez tartozik, hogy kicsit
beszívtam. Jól tették, hogy otthon érezték magukat. De csoda,
hogy a kutya nem tépte szét magukat. Olyan, mint egy vadállat.

10 Bliss Carman (1861-1929) kanadai-amerikai költő, írónő – a ford.
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– Nem volt itt, amikor megérkeztünk, ma reggel pedig
kifejezetten csendes volt.

– Komolyan mongya? Akkó' bizonyára elbolondított. Azér'
vettem meg, mer' azt mondták, kegyetlen, mint egy tigris. Azér'
tartottam itt, hogy elriassza a csavargókat. Nathaniel
Butlerbloom a nevem, és itt alszom, míg be nem takarítom a
termést. Lent lakom Three Cornersben.

– Kérem, csatlakozzon hozzánk, és reggelizzen velünk –
invitálta sután Pat.

– Éppenséggel megtehetem – válaszolta Mr. Butterbloom.
Nem kérette magát, hanem azonnal helyet foglalt. – Bocsánat,
hogy nincs terítő. Vót, de a patkányok megették.

Pat és Suzanne összemosolygott, aztán Pat teát töltött a
férfinak, és bőven tett szalonnát és pirítóst a tányérjára.

– Szó se róla, kellemes meglepetés. Én szoktam innen-onnan
összeszedni az ennivalót. Amikó' kifogyok belőle, megsülök
egy macskát – tette hozzá gyászosan. – Odaát a csűrben
nyüzsögnek a macskák. Két éve három macskával indultam, de
mára már több száz lehet.

– Csoda, hogy nem tizedelik meg a patkányokat – jegyezte
meg gonoszkodva Suzanne. – És rettenetesen beázik a tető, Mr.
Butterbloom.

– Hát, amikó' esik, nem mehetek fel a tetőre dógozni, vagy
igen? – kérdezte Mr. Butterbloom béketűrőn. – Amikó' meg
szép idő van, nem ázik be.

– Sajnálom, hogy nincs tej a teájába – jegyezte meg Pat.
– Van a kamrában, ha a pókok nem másztak bele.
– De belemásztak – szögezte le lakonikusan Pat.
Mr. Butterbloom megitta a teáját, aztán hallgatagon, de

zajosan elcsámcsogta a szalonnáját. Suzanne éppen odasúgta



187

Patnek:
– Egy erős, szótlan férfi – amikor Mr. Butterbloom a

kézfejével megtörölte a száját, és újból megszólalt:
– Oszt mi néven tisztelhetem önöket?
– Ő Miss Kirk, én meg az egyik Gardiner lány vagyok North

Glenből.
– Örvendek az ismeretségnek. Szóval nem férjezettek?
– Nem, nem – ingatta a fejét tartózkodó szomorúsággal

Suzanne.
– Én sem vagyok házas. Egy özvegyasszony vezeti a

háztartásomat Three Cornersben. Nem valami jó szakácsnő, de
dörzsöli a hátamat. Minden este félórát kell a hátamat
dörzsölni, mielőtt elalszom, kivéve, ha beszívok. Hallottam
mán a Gardinerekről. Nagyon finom népek. North Glenben
sosem jártam, de South Glenben udvarótam egy
vénkisasszonynak egy darabig. Akkó' még fiatalabb vótam. Egy
évig hagyta, hogy legyeskedjek körülötte, aztán fogta magát, és
hozzáment egy özvegyemberhez. Azóta elvesztettem a
lelkesedésemet a házasság iránt.

Ismét hallgatásba süppedt, mialatt eltüntetett egy második
adagot. Amikor üres lett a tányér, nagyot sóhajtott.

– Ez vót aztán a reggeli, kisasszony! Lehet, hogy mégis hibát
követtem el, amikó' nem nősültem meg. – Halszerű szemét
tűnődve függesztette Suzanne-ra. – Nem vagyok tanútt ember,
de van pár farmom, amit mán majdnem kifizettem.

Suzanne nem reagált a megjegyzésre, de Pattel felajánlották,
hogy elmosogatnak, mielőtt távoznak.

– Haggyák csak! – legyintett borúsan. – Nem szoktam
mosogatni. A kutya nyalja tisztára. Ha mán menniük kék,
előhozom a lovakat, és kihúzom a zörgényüket az árokbó'.
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Szomorúan elutasította, amikor ezért fizetséget ajánlottak.
– Hát nem főztek nekem reggelit? De nem kéne a ház körül

egy kismacska? Több kellő korú is akad.
Pat udvariasan elmagyarázta, hogy elég macska él Ezüst

Erdőben.
– Nincs jelentősége – nagy sóhajtás –, jól gyühet még, amikó'

kiürül a konyhaszekrény..
Amikor már eltűnt szem elől a ház, Pat megállította a kocsit,

hogy jól kinevessék magukat. Ha két ember együtt nevet,
méghozzá szívből, akkor örökre barátok maradnak.

– Két gardedám nélküli lány egy éjszakát tölt egy részeg
férfi fedele alatt – kapkodott levegő után Suzanne. –
Imádkozzunk, hogy a „North Glen-i feljegyzések” írójának
soha ne jusson a tudomására!

A történetről Judyn kívül senki más nem értesült. Judy
természetesen mindent tudott Nathaniel Butterbloomról.

– A maga idejébe' ördögi fickó vót – mesélte –, de mán túl
öreg, hogy sok vizet zavarjon. Még örűhetsz, hogy nem kért
meg, hogy dörgöld a hátát.
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8.

Pat elvonult a Titkos Mezőre, hogy a lelke felüdüljön, ahogy
ott mindig is szokott. A táj gyönyörű, távoli és misztikus volt,
mint máskor is, a megszámlálhatatlan nyár napsütésével teli. A
fák kitárt karral fogadták, Pat elnyúlt a pihés, lehajló fűszálak
között, és a csendet hallgatta, amíg eggyé nem vált vele, és a
gondok, amelyek az utóbbi időben aggasztották, helyes
megvilágításba nem kerültek, ahogy ezen az édes helyen
mindig szoktak, ahol még mindig elidőztek a tündérek, már ha
egyáltalán lejártak erre a világra. A Titkos Mező ősi bűbájától
Pat ismét gyerek lett, és bármiben hinni tudott.

Innen átsétált Boldogságba a keskeny erdei dűlőúton, ahol
kétoldalt derékig ért a páfrány. Pat minden kis ösvényt ismert
az erdőkben, és azok is őt. Mindnek megvolt a maga hangulata
és szeszélye. Az egyik lopakodó léptek és titkos kacagás volt.
Az ember sosem tudta, merre is tart. Mindig olyan érzés volt
erre járni, mintha templomban lenne. A feje felett a fiatal,
gyantás fenyőágak között a szél körmeneti himnuszt dúdolt. A
boltívek alatt, a régi, napsütötte mélyedésekből és a rejtett
zugokból felszálló aroma olyan volt, mint az istentiszteleti
tömjén, az erdőt betöltő árnyak voltak a ministránsok, a Pat
fejében megforduló gondolatok pedig az imádságok.

– Ha az ember mindig így érezhetné magát! – mondta Pal
egyszer Judynak. – Eltűnne a számtalan kis aggodalom, a sok
kisszerű, elfeledett gyűlölködés, félelem és csalódás, és csak a
szeretet, a békesség és a szépség maradna.

– Hohó, és akkó' mi maradna a mennyre, drága kislyányom?
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– kérdezte Judy.
Az ösvény végül a másik hely eldugott mezőin bukkant ki,

és Pat megkereste az utat Boldogságba, leült a Kísértetjárta
Forrás közelében, a páfrányos, bölcső formájú dombok közt egy
kis völgyben. A nyugalmas, aranyló legelőkön túl, messze lent,
Pat előtt az öböl zafírkék vize látszott. Nyugat felé a
lucfenyőktől zöldellő hegyek fölött a vérvörös és meleg
aranyszínű naplemente almazölddé fakult. És mindez a szépség
az övé volt, hogy kedvére nézegethesse. Ezeken a csendes,
emlékekben őrzött helyeken régi, szeretett dolgokat idézhetett
fel: naplementéket, amelyeket Hilaryvel együtt csodáltak,
Hilaryt, aki ebben a pillanatban valahol az óceánon hajózott az
Európában töltött nyara után hazatérőben. Elragadó leveleket
írt neki, de Pat örült, hogy Hilary nemsokára visszatér
Kanadába. Jó lesz arra gondolni, hogy az Atlanti-óceán már
nem hömpölyög közöttük. Kissé szomorkásan tűnődött azon,
vajon miért nem tervezte Hilary Torontóba menet úgy, hogy
pár napra megálljon a szigeten. Pedig Pat kérte erre. És Hilary
még csak nem is utalt a meghívásra, bár a levelét e szavakkal
fejezte be: „szeretettel üdvözlöm Ezüst Erdőt”. Onnan, ahol ült,
látta azt a juharfát, amelynek a kérgébe vésték a nevüket, a két
nevet már benőtte a zuzmó. Pat érzelgősen felsóhajtott. Bárcsak
gondtalan gyermek lehetne újra! Persze akkor is azt hitte, hogy
sok aggodalom gyötri, hogy apa esetleg Nyugatra megy, hogy
csúnya, vagy hogy Joe elszökik egy hajóra meg hasonlók. De
akkor még nem voltak az életében férfiak, nem jelentettek
gondot az udvarlók, vagy nem próbáltak meg egyesek kitartóan
udvarlóvá válni, amikor ő csak azt akarta, hogy maradjanak
barátok. Most éppen Jim Mallory volt szerelmes belé.
Silverbridge-ben ismerkedtek meg egy táncmulatságon, és mint
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Rae a Hilarynek írt következő levelében mondta, Jim akkora
csattanással zúgott bele Patbe, hogy az mérföldekre
elhallatszott. Igazán jóvágású fickó, írta Rae. „Hohó, mintha az
sokat számítana!", volt erre Judy megjegyzése az első estén,
amikor ellátogatott Ezüst Erdőbe. Pat nagyon kedvelte,
majdnem annyira, mint Hilaryt és Davidet. Rae azt mondta
Judynak, hogy Pat ezúttal tényleg szerelmes, de Judy a
sorozatos csalódások nyomán igencsak pesszimista lett.

– Nem hiszem, hogy soká tartana – jelentette ki.
Amikor Pat azon az estén elment hazulról, maga sem tudta,

hogy szerelmes-e egy kicsit vagy sem. Persze a tekintete, az
ujjai érintése, amikor az elvarázsolt hold fényénél még elidőzött
búcsúzáskor – Lester Conway óta nem érzett ilyet. De a Titkos
Mezőn és Boldogságban töltött óra során minden tisztázódott
benne. Nem, az nem elég, hogy kedveli. A kis borzongások és
elragadtatások nem elegendőek. Többnek kell lennie, hogy
egyáltalán arról ábrándozzon, hogy elhagyja Ezüst Erdőt.
Szegény Jim Mallorynak esélye sem maradt ezek után, és egy-
két héttel később Hosszú Alec némi elkeseredéssel a hangjában
azt kérdezte a feleségétől, hogy egyáltalán mi a csudát akar ez a
lány? Hát senki sem elég jó neki?

– Nem – mondta anya lágyan. – Ahogy nekem sem volt elég
jó senki, amíg te meg nem jelentél, Alec.

– Lárifári! – fakadt ki Hosszú Alec, de a hangja gyöngéd
volt. Végtére is nem sietett megszabadulni Pattól.

Rae jelentette Pat másik kis gondját. Átment a felvételin, és
tanulni szeretett volna az Akadémián. De honnan vegyék erre a
pénzt? Közepes volt a termés, a szarvasmarha-állományban
nagy veszteségek adódtak, így idén éppen csak a jelzálog
kamatát tudták kifizetni. Apa azt szerette volna, ha Rae vár egy
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évet, és ez nagyon megviselte a lányt. De Boldogságban Pat arra
az elhatározásra jutott, hogy Rae-nek el kell kezdenie a
tanulmányait. Tom bácsitól kérnek majd kölcsön, aki biztos
szívesen ad erre. Hosszú Alec rettegett a kölcsönkéréstől. Sok
éjszakán át nem jött álom a szemére, amikor jelzáloggal terhelte
meg Ezüst Erdőt, hogy megvehesse Adamsék birtokát. De Pat
úgy gondolta, hogy jobb belátásra tudja téríteni. Rae egyévnyi
tanítói fizetéséből vissza tudja majd fizetni a kölcsönt, ha olyan
szerencsés lesz, hogy megszerzi a helyi iskola tanítónői állását.
Ha nem, akkor két évig törleszt. Boldogságban minden
keresztülvihetőnek látszott.

Bárcsak Judy ne menne Írországba! De Judy annyira beleélte
már magát, hogy semmi sem téríthette el tőle, még ha valaki az
önzés csimborasszójaként meg is próbálta volna. Novemberben
akart hajóra szállni, és már útlevelet meg új utazóládát
emlegetett.

– A kék ládámat igazán nem vihetem, nagyon régimódi.
Asztráliába is azt vittem, oszt onnét Kanadába, de sokat
változtak az idők, és az ember lánya kénytelen lépést tartani.
Neglizsényt is be kell szereznem. Láttam is egyet Brennannél
leárazva: rózsaszín selemből vót, fehér cseresznyevirágokkal
hímezve. Mit gondótok, drága lyányok, nem vagyok hozzá túl
üreg?

A rózsaszín alapon fehér cseresznyevirágos
„neglizsény"-ben pompázó Judyt elképzelni olyan volt, amit
Ezüst Erdőben senki sem tudott a lelki egyensúlya elvesztése
nélkül megtenni. De egyetlen szóval sem tántorították el tőle.
Pat biztosította róla, hogy a divatban már semmit sem számít az
életkor.

Hát igen: Judy útra készülődött. Ezzel a ténnyel szembe
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kellett nézni, de már nem állta útját a jövőnek. Eltelik majd a tél,
beköszönt a tavasz, és vele együtt hazatér Judy is. Addig sem
viszi a zsebében magával Ezüst Erdőt Írországba, hanem Ezüst
Erdő itt marad az árnyat adó fák alatt, a körülötte elterülő hűs,
nyugodt mezőkkel. Pat hazafelé menet szokás szerint megállt a
hegytetőn, hogy mohó tekintetével majd' felfalja… a házat, ahol
a szívének kedvesek békés álmukat aludták. Sokáig időzött
Boldogságban, és Ezüst Erdő már ágyba bújt. Judy konyha
melletti kamrájának ablaka még világos volt. Biztos a hasznos
tudnivalókról szóló könyvét bújta, hogy valami tengeribetegség
elleni szert keressen. Bár Tom bácsi ravaszul azt javasolta, hogy
Judy fekete üvege van olyan megbízható, mint bármi más.

Pat boldog volt. Minden gondja ellenére az ősz gyönyörű
volt, a napok bíbor ajándékokat hoztak, némelyik békességet is,
és mind szép volt.

– Drága Ezüst Erdő! Hogy fordulhat meg bárki fejében, hogy
elhagyjon, ha van más választása is?

Eszébe jutott, mennyire sajnálta a silverbridge-i
Jamesonokat, akik folyton költözködtek. Igaz, ők szerették ezt
az életet, de Pat már a puszta gondolattól is libabőrös lett.

Hosszú Alec elszörnyedt, amikor Pat először megemlítette,
hogy kérjék kölcsön a pénzt Rae első évére az Akadémián. De
aztán sikerült meggyőznie. Ezüst Erdőben már kezdték azt
rebesgetni, hogy Pat a kisujja köré tudja csavarni apát. Rae azt
állította, hogy hízeleg neki, de ezt Pat felháborodottan tagadta.

– Azzal semmire sem mennék! Te is jól tudod, Rae, hogy apa
érzéketlen a hízelgésre.

– Hohó, olyan férfi még nem született erre a világra –
motyogta vigyorogva Judy.

Hízelgés ide vagy oda, Hosszú Alec beadta a derekát, és
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hamarosan mindent elrendeztek. Rae magánkívül volt a
boldogságtól.

– Ha még egy évet kellett volna várnom, egyenesen a világ
végéig rohantam volna, hogy levessem magam onnan. Emmy is
idén megy, meg Dot Robinson, és tudod, milyen jó barátnők
voltunk mindig is. És keményen fogok majd tanulni, Pat…
hogy tényleg tanulok-e? Tudom ám, hogy azt beszélik, hogy az
ezüst erdőbeli lányok mutatósak és népszerűek a fiúk körében,
de eszük az nincs. Majd én megmutatom nekik! Barbara néni
azt állítja, hogy egy lánynak nincs szüksége észre, ha csinos, de
ez még a viktoriánus időkből visszamaradt elképzelés.
Manapság már eszed is kell hogy legyen, hogy kihasználd a
szép külsődet.

– Erre mind magadtól gyüttél rá, drágaságom? – érdeklődött
Judy.

– Nem – válaszolta Rae, akinek egyik legelbűvölőbb
tulajdonsága az őszintesége volt. – Egy magazinban olvastam.
Jaj, de boldog vagyok! Pat drágám, a világ ma csak tizenhat
éves! És nem rendezhetnénk az elutazásom előtt egy partit?

– Dehogynem. Minden megtervezek.
Pat imádott partikat rendezni, és minden ürügyet

megragadott, hogy szervezkedhessen. És ez különleges
alkalomnak ígérkezett, hiszen Rae búcsúztatója lesz.

– A következő péntek estére gondoltam. Az Ezüst Erdőben
felállítunk egy dobogót, ahol táncolhatunk, és kínai
lampionokat aggatunk a fákra.

– Jaj, de szép lesz, Pat! Mint tündérország, olyan lesz!
Holdfény is lesz?

– Hogyne – ígérte Pat. – Gondoskodom róla.
– Ne szőjetek túl sok tervet – figyelmeztette őket Sid. – Ne
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feledjétek, hogy aki túl sokat markol, keveset fog.
Pat dacosan vetette hátra barna fejét.
– Mit számít? Imádok tervezgetni. Nyolcvanévesen sem

szokom le róla. Rae, kezdjünk máris hozzá! Tervezzük meg, mit
eszünk. Olyan új réteges szendvicsekre gondoltam, amilyenek
múlt héten Norma uzsonnáján voltak. Nagyon szépek.

A barna és a szőke fej összehajolt a szakácskönyv fölött.
Mindent átjárt az élvezetes izgalom. Pat és Rae olyan sokat
beszélt a partiról, hogy Hosszú Alec, aki akkoriban sötéten
kezdte látni a dolgokat, mogorván megjegyezte Judynak, hogy
a világon még nem halt ki az összes bolond.

– Hohó, nem gondója, hogy unalmas hely lesz a világ, ha ez
bekövetkezik? – kérdezte Judy. – Nem szeretne – megnyugtató
suttogással – vacsorára krumplis-szalonnás pitét?

Hosszú Alec rögvest felvidult. Végtére is lehet, hogy gyenge
a termés, és az emberben felmerül a gyanú, hogy talán túl sokat
fizetett a volt Adams-birtokért, de Judy krumplis-szalonnás
pitéiért az ember kész meghalni is. És a lányok is csak egyszer
fiatalok.
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9.

Horace bácsi levele csak fokozta a kellemes izgalmat. Horace
bácsi, aki nyugdíjas hajóskapitányként Vancouverben élt, húsz
év után először látogatott haza. Az idősebbeket természetesen
mélyebben feldúlta a hír. Judy egy darabig teljesen meg volt
babonázva. De Pat és Rae érdeklődése is felcsillant, hogy ez a
titokzatos, romantikus nagybácsi, akivel még sosem
találkoztak, és akiről Judy olyan sok történetet mesélt, a fekete
tintás gyümölcstortás, a majmos és a bombayi lázadásos Horace
bácsi hozzájuk érkezik. A férfi, aki Judy elmondása szerint
üvegekben tartotta a szeleket. Ezt valamikor tényleg elhitték, és
a vele kapcsolatos gondolataikat még most is belengte a mese
bája.

Lehetséges érkezése időpontjának a szerdát adta meg, és Pat
kedden olyan felújításnak és tisztogatásnak vetette alá Ezüst
Erdőt, hogy Sid szarkasztikusan megjegyezte, hogy Horace
bácsi őket szeretné-e látni, vagy a bútoraikat.

– Engem csak az nyugtalanít, mihez kezdjünk azokkal a
drága macskákkal – tépelődött Judy. – Horace bácsikátok
ugyanis annyira utálja a macskákat, mint Nicholas bácsikátok.

– Emlékszel, amikor Nicholas kuzin azon az esős karácsony
estén, amikor a kis Mary született, lejött az emeletről? –
kuncogott Rae.

– Hogy emlékszem-e? Hohó, hogyan is felejthetném el,
ahogy ott állt, mint egy madárijesztő! Most már hármat kell
elterelni Horace bácsi útjából. Kandúr uraság nem fog sok vizet
zavarni, de Merészke és Kukutyin olyan barátságosak!
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Vigyáznunk kék, hogy a Költő Szobájának az ajtaját minden
körülmények között gondosan zárva tarcsuk, a többire meg a
Kaporszákállú ügyel odafent. Nagy szerencse, hogy Popkától
megszabadútunk.

Pat már nem volt olyan bizonyos a szerencse felől. Csaknem
megszakadt a szíve, hogy oda kellett adnia Popkát egy East
Point-i távoli unokatestvérnek. Popka gyönyörű macska volt:
pihés, tömött máltai bundája, fehér tappancsai voltak, és
végtelenül ragaszkodó volt. Éjjel körbejárta a házat, felkereste a
hálószobákat, és megnyalta az alvók arcát. És hogy dorombolt!
Túldorombolta Merészkét és Kukutyint – együttvéve! Szégyen-
gyalázat volt elajándékozni, de Hosszú Alec hajthatatlan volt.
Egy háznál elég három macska, sőt több, mint elég.

Szeretne legalább szentidőben egyszer egy olyan széket
találni, amin nem alszik egy. Popkának mennie kell, mondta, és
Popka eltávozott a háztól. Pat és Rae kisírták a két szemüket,
amikor Popkát elvitte az új tulajdonos; a cica sajnálatra méltóan
nyivákolt a kosárban.

Horace bácsi nem érkezett meg szerdán, se csütörtökön, de
még pénteken sem. Hosszú Alec csalódottan vonta meg a
vállát. Valószínűleg az utolsó pillanatban meggondolta magát,
és már nem is jön. Horace-ra jellemző volt.

– De ha netán mégis megjönne, azt szeretném, ha mindenki
nagyon ügyelne a viselkedésére – figyelmeztette őket Hosszú
Alec. – Horace néhány szempontból kicsit furcsa. Úgy tudom,
igazi embernyúzó volt a hajóján. Mindennek úgy kellett
történnie, ahogy elképzelte, és úgy kellett mennie, mint a
karikacsapás. És a szárazföldön, a házában is így viselkedett.
Amikor legutóbb itthon járt, azt mondta, hogy ezért nem nősült
meg soha. Nem akadt olyan feleség, aki elég rendszerető és
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tiszta lett volna. Az egy dolog hallgatni Judy meséit a
csínytevéseiről. Elismerem, hogy annak idején igazi himpellér
volt, de senki nem mert szórakozni vele, a véletlen pedig sosem
volt szívesen látott vendég nála. Nem tudom, mi lesz a
véleménye a táncmulatságotokról. Amikor utoljára itthon járt,
nagyon ellenezte a táncot.

– És negyven éve ő ropta a legelevenebben az egész
szigeten! – csodálkozott Judy.

– Azóta jó útra tért, és általában a megtértek a
legrigorózusabbak. Egyébként igyekezzetek mind azon, hogy
menjen minden, mint a karikacsapás. Nem szeretném, ha
Horace nyomdafestéket nem tűrő gondolatokkal a fejében térne
haza a házam népéről.

Pat és Rae mindent megígért, aztán a partira való
készülődés izgalmában meg is feledkeztek mindenről.
Számtalan dolgot kellett még az utolsó pillanatban elvégezni.
Felverni a tejszínt, padlót és bútort fényesíteni, még egy
süteményt sütni, mert Pat félt, hogy ami van, nem lesz elég.
Judy kijelentette, hogy a királynő estélyen sincs ennyi ennivaló,
de Pat ragaszkodott hozzá, így aztán engedett.

– Hohó, te vagy itt az úrnő – közölte árnyalatnyi
fensőbbséggel.

Pat egy régimódi gyümölcskocsonyás tekercset sütött, amit
aranysárga karikákra lehetett vágni, és rubinszínű kocsonya
vöröslött benne. Szép sütemény volt. Semmiben sem maradt el
az újmódiaktól. De hova a csudába ment Rae? Természetesen a
szobájában cicomázkodott, a hajával bíbelődött. És még mi
mindent kellett csinálni! Pat mindig is be nem vallott
együttérzést táplált Martha iránt, de most nagyon boldog volt.
Ezüst Erdő gyönyörű lett. Pat imádta a csillogó felületeket, a
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házban mindenütt vázákban illatozó csokrokat, az ebédlőben
szikrázó üveget és ezüstöt. Minden a legjobb Gardiner-
hagyományokat tükrözte. Sid lampionokat aggatott a pódium
körül a fákra, Tillytuck szolgáltatta a hegedűjén a zenét a
Bridge-i öreg Matt Corcorannal együtt, aki időnként felváltotta.
Egy arany napot majd ezüst este követ, mert az idő példásan
viselkedett. És alkonyatkor a csinos és nem olyan csinos lányok
a két Glenben és Silverbridge-ben és Bay Shore-ban a tükörbe
néztek. Judy elfojtott nyögésekkel magára erőltette a borvörös
estélyi ruháját, Tillytuck a magtárbeli szobájában nagy kínnal
felvette a fehér gallérját. Még a macskák is még egyszer tisztára
nyalták az oldalukat, mert könnyen lehet, hogy az ezüst
erdőbeli parti a báli szezon legnagyobb eseményének
ígérkezett.

Pat sietve egy nárciszsárga sifonruhába bújt, sötétbarna, az
arcát felhőként keretező haját felborzolta, és gyönyörűséggel
nézett bele a tükörbe. Kicsit fáradt volt, de a tükörképe
csodálatosan visszaadta frissességét. El is felejtette, hogy
tényleg elég csinos. Persze nem egy „szépség” – Pat sosem
feledte Hannah üknagynéni sommás véleményét –, mégis a
szemnek kellemes látvány.

Rae a szarkalábkék ruhájában olyan szép volt, mint egy
álom.

„A kék valóban a legszebb szín a világon – gondolta Pat. –
Kár, hogy soha nem viselhetem.”

A ruha nagyon jól állt Rae-nek. De ami azt illeti, bármelyik
ruha jól állt neki. Rae-hez valahogy „hozzátartoztak” a ruhák.
Elképzelni sem lehetett, hogy bárki más is viselje őket. Ha
egyszer hullámos, aranybarna haján át magára csúsztatott egy
ruhát, az ember úgy érezte, hogy rá öntötték. Pat izgatott
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büszkeséggel állapította meg, hogy még sosem látta ilyen
bájosnak drága húgát. A szemében, a hosszú szempillák
keretében csillagfény szikrázott, csupa báj volt, mint a
vadibolya. Rae bizonyára nem szerette volna, ha a szemét a
vadibolyához vagy akár a nefelejcshez hasonlítják. Az olyan
viktoriánus volt! Mondjuk, lehetett volna inkább búzavirágkék,
az sokkal modernebbnek hangzott. A legutóbbi táncklubos
eseményen Don Robinson búzavirágkéknek nevezte a szemét.

Binnie-ék érkeztek elsőként – Judy szerint, „hogy felderítsék
a terepet”. Már messziről odahallatszott May nevetése.

– Mindig hamarabb hallani, mint látni – szipogott Judy.
May pompásan festett postai rendelés útján beszerzett olcsó

csipkeruhájában, amely felhőként hullámzott a bokája körül, és
nagyszerűen látni engedte gerinccsigolyáit. Leereszkedően
vállon veregette Patet, majd így szólt:

– Rettenetesen nyúzott vagy, drágám. A helyedben holnap
fel sem kelnék az ágyból! Anya mindig ágyba parancsol egy
muri után.

Pat lerázta a gyűlöletes, kövérkés, gödröcskés, korallszínűre
festett körmű kezet. Micsoda tűrhetetlen megjegyzés: „a
helyedben"! Mintha egy Binnie valaha is Gardiner lehetne!
Hálás volt Russellék és Brian bácsi lányainak érkezéséért, mert
megmentették a válaszadás kényszerétől. Winnie ezen az estén
a két gyermeke ellenére is megint olyan volt, mint egy fiatal
lány. Bay Shore-on ugyanis még egy kisbaba született, és Judy
vigyázott rá a parti alatt, amit örömmel vállalt.

Pat sokáig nem táncolt. Túl sok mindenre kellett figyelnie.
Még amikor szabad volt, akkor is szeretett inkább a háttérbe
húzódni, ahol a nyírfák előtt két nagy csomóban fenséges
gyűszűvirágok csúcsai derengtek. Ott állt, és gyönyörűséggel
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itta be a látványt.
Minden remekül ment. Az álomszerű augusztusi este

mintha csak egy illattal teli csésze lett volna, amelynek
kicsordult a tartalma. Tillytuck hegedűjének vidám, lendületes
hangja áthullámzott a holdfényen, és varázslatosan halt el a
zöld, megigézett faágakon keresztül az Ezüst Erdő gyönyörű
csendjében és azon túl a ködpárás, halványan csillámló
mezőkön. Kész csoda volt, hogy Vad Dick nem kelt ki a sírjából,
hogy táncra perdüljön erre a zenére.

A virághoz hasonló arcokkal és virágszerű ruhákkal zsúfolt
dobogó is milyen szép volt! Mindenki olyan boldognak látszott!
Milyen édes volt drága anya, ahogy a fiatalok között ült, mint
egy elegáns, fehér királynő, és aranybarna szeme csillogott az
örömtől! Tom bácsi semmivel sem volt idősebb másnál, és
olyan dévajul táncolt, mintha sosem hallott volna Mrs.
Merridew-ról. A szakálla megint kinőtt, és régi pompájában
tündökölt, és a lágy fényben nem is látszottak a benne fehérlő
ősz szálak. Milyen elbűvölő ruhát viselt Suzanne! A lába körül
zöld krepdesin és csipke lebegett. Suzanne nem volt igazán
csinosnak mondható – ő maga említette, hogy a szája olyan,
mint egy vízköpőé –, de nagyon disztingvált megjelenésű volt.
Olyan barátnő, akire az ember büszke lehet. May Binnie
ragyogó, érett szépségével majdnem komikusan festett mellette.
Szegény Rex Miller nem jött el. Otthon duzzog, gondolta
sajnálkozó vállrándítással Pat, pedig két estével korábban nem
is utasította vissza, hiszen általában nem kellett ezt tennie a
hódolóival – ahogy Judy mondta, ahhoz „túl diplomatikusféle
vót” –, de értette a módját, hogy finoman megértessen velük
egy bizonyos dolgot, és így elkerülje a maga és az ő számukra a
kíméletlen „nem” feszélyezettségét.
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Hol lehet Sid Dorothyja az édes sötét arcával? Ő sem jött el.
Pat eltűnődött, vajon miért. Haragudott magára, hogy félig-
meddig reménykedik, hogy összevesztek Síddel. De ha ez volt
az oka, hogy Sid olyan gyakran kéri fel May Binnie-t, akkor
máris megkapta a büntetését önző reménykedéséért. May
természetesen jó táncos volt… a maga módján. A fiúk
mindenesetre valamennyien szerettek vele táncolni. Mayt
sosem fenyegette a veszély, hogy petrezselymet árul.

Amy új gyűrűje megvillant partnere vállára tett kezén,
ahogy elsuhant Pat előtt. Amy menyasszony lett. Újabb
változás! Milyen kár, hogy az embereknek fel kell nőniük,
házasságot kell kötniük, és el kell menniük! Mindig is jobban
kedvelte Amyt, mint Normát. Nagy élvezettel idézte fel, amikor
pofon vágta Normát, mert tréfát űzött Ezüst Erdőből. Norma
többé nem mert ilyesmit tenni.

Milyen finom Rae arcéle, amikor felnéz a partnerére! Egy
magas, silverbridge-i fiúval táncolt. Rae sem szűkölködött
táncpartnerekben. És ahogy rájuk nézett! Ezzel a gyerekkel
komolyan egyre nehezebb volt boldogulni. Tényleg áll valaki az
árnyékban Tillytuck mögött? Pat többször is azt képzelte, hogy
igen, de sosem volt benne teljesen biztos. Lehet, hogy Tom bácsi
bérese?

David megkereste, és ragaszkodott egy tánchoz, aztán
mellette üldögélt az Ezüst Erdőben. Olyan messze voltak a
mulatságtól, hogy Tillytuck hegedűje tündérmuzsikának tűnt.
Pat mindkettőt élvezte. David remek táncos volt, és Pat
beszélgetni is szeretett vele. Elbűvölő volt a hangja. Néha kicsit
keserű volt, de ebben is volt izgalmas fanyarság, mint a fojtós
meggyben. Összehúzza az ember száját, mégis vágyódunk
utána, gondolta Pat. Inkább ült itt, és beszélgetett Daviddel,
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mint táncolt a fiúkkal, akik szorosabban ölelték, mint ami
kellemes lett volna, és tánc közben ostoba bókokkal traktálták,
amelyek többségét a hangosfilmekből lestek el.

Aztán beszaladt a házba, hogy megnézze a babát. Olyan
mennyei látvány egy alvó baba, akinek Judy úgy dudorászik,
mint egy viharvert Madonna. Judy lelkét több dolog is
felkavarta.

– Néhány pár a temetőben csókolódzik a lapos sírköveken,
Patsy drágám. Szerinted ez illendő?

– Nem vall a legjobb ízlésre, de aligha dobhatjuk ki őket
onnan, Judy. Csak Vad Dick és Síró Willy sírkövéről lehet szó.
Vad Dick együtt érezne velük, ami meg Síró Willyt illeti, az ő
érzéseivel ugyan ki törődik? Nem tartjuk számon a dicsőséges
halottjaink között, hiszen leült és sírt ahelyett, hogy bátran
munkához látott volna. Csak ez nyugtalanít, Judy?

– Nem nyugtalankodom, csak éppen rejtélyes eltűnési eset
forog fenn. A gyümölcskocsonyás tekercsnek nyoma veszett a
kamrából, és a jégveremből is elpárolgott a tejszínhab. Siddy
elfelejtette bezárni. Merészke nagyon gyanúsan nyalogatja a
lábát, de ő legalább a tálat meghagyta vóna. Persze egy
szempillantás alatt felverek még tejszínt, de ki vihette el a
süteményt, Patsy? Ehhez hasonló még sosem fordult elő…

– Azt hiszem, néhány fiú helytelenkedik. Nem baj, Judy, van
elég torta, te magad mondtad.

– De hogy ilyen arcátlanok legyenek! Hogy így begyüjjenek
a kamrámba! Nagy valószínűséggel Sam Binnie a tettes, Patsy
drágám. Rex Miller nincs itt. Csak nem vesztél össze vele?

– Nem, drága Judy. De többé nem fog felkeresni. Nem
tehetek róla. Aranyos fiú, kedveltem is, de… Jaj, Judy, ne nézz
így rám! Amikor kérdeztem tőle valamit, bármit, mindig előre
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tudtam, mi lesz a válasz. És soha, de soha nem a megfelelő
helyen nevet!

– Lehet, hogy megtaníthattad vóna neki, hun nevessen –
jegyezte meg szarkasztikusan Judy.

– Nem hiszem, hogy sikerülne. Az ember vagy ezzel a
képességgel születik vagy sem. Kénytelen voltam kíméletesen
eltántorítani… persze „szimbolikusan szólva”.

– Hohó, kicsit túl gyakran folyamodsz majd ehhe', édes
kincsem – jósolta meg sötéten Judy.

– Judy, az élet szerelmi oldala túl sok fejfájással jár. „Az élet
felvonulása reggelén, amikor keblem még fiatal volt"11, ezt még
hihetetlenül romantikusnak tekintettem, de most csak a
terhemre van. Az élet sokkal egyszerűbb lenne, ha nem lenne
ilyesmi.

– Hohó, egyszerűbb, mi? Szerintem meg unalmasabb.
Nekem sosem vótak említésre méltó szerelmi ügyeim, de
micsoda mulaccság vót másokét végigasszisztálni!

Patnek sikerült „diplomatikusan” lebeszélnie Rex Millert, de
Samuel McLeoddal már nem volt ekkora szerencséje. Bizonyára
azért, mert meg sem fordult a fejében, hogy vele kapcsolatban
„szándékai” lennének. Samuel, akit senki sem hívott soha
Samnek, mert egyszerűen nem illett hozzá, időnként
megfordult Ezüst Erdőben, hogy Pattel és Rae-vel megvitassa a
Fiatalok Társaságának programjait. Samuel a társaság elnöke
volt, de Judyt is beleértve senki, de senki nem nézte ki belőle,
hogy potenciális udvarló válhat belőle. Most azonban vacsora
után felkérte táncolni Patet – Rae szerint Samuellel táncolni
olyan ünnepélyes dolog, mint a Fiatalok Társaságát vezetni –,
majd tánc után megkérte, hogy sétáljon vele a kertben. Pat

11 Egy sor Thomas Campbell The soldier's dream című verséből – a ford.
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elterelte a temető közelében, amit Samuel véletlenül a kertnek
nézett, és átirányította a szarkalábas ösvényre. Samuel ott aztán
megállt – a kezével és a lábával zavarában még inkább nem
tudott mit kezdeni –, és bevallotta Patnek, hogy a szíve őt
választotta ki szerelme legfőbb tárgyául, és ha Mrs. Samuel
McLeod szeretne lenni, csak igent kell mondania.

Pat annyira megdöbbent, hogy eleinte meg sem tudott
szólalni, és csak akkor tért magához, és próbált kinyögni
valamit, amikor a megkukulását egy fiatal leány szerény
beleegyezésének vélő Samuel óvatosan átölelte hosszú karjával.

– Ó, nem – sikerült kinyögnie Patnek. – Azt hiszem, én
képtelen… Vagyis egészen biztosan nem. A legteljesebb
mértékben lehetetlen!

Szavai közben elfojtott kuncogás hallatszott a szarkalábak
túloldaláról, és Emmy Madison meg Dot Robinson futott el a
pázsiton keresztül.

– Bocsásson meg! – kiáltott fel Pat. – Nem gondoltam, hogy
bárki is jár itt!

– Nem számít – intett Samuel neki jól álló méltósággal. –
Nem szégyellem, hogy a kezére pályáztam.

Pat a furcsa viktoriánus kifejezések ellenére most először
érezte, hogy kedveli. Samuel nem tehetett róla, hogy South
Glen-i McLeod, akik mind hasonlóak voltak. És Pat el is
határozta, hogy nem szórakoztatja Judyt vagy Suzanne-t a
lánykérés részleteivel, bár a szerencsétlen Emmy vagy Dot
biztos hamar elterjeszti a történetet a családban.

Pat mindent összevetve megkönnyebbülten sóhajtott fel,
amikor az utolsó vendég is elment, és a lampionokban az utolsó
gyertya is kialudt, átengedve Ezüst Erdőt az álmoknak és a
holdfénynek. A parti hatalmas sikerrel zárult.



206

– Életem legjobb partija volt – súgta oda Suzanne, mielőtt
nekivágott a hegynek. – És a vacsora! Gyere fel holnap este, és
alaposan kibeszélünk mindent.

De amikor az ember az est háziasszonya, Judy szerint „van
egy kis megerőtetés", pláne, ha még hozzávesszük Samuel
lánykérését is. Pat elfordult a kaputól, és felszaladt a hátsó
úton, a talpa alatt szétmorzsolódott a nedves borsmenta. Az
augusztusi éjszaka ezen a késői órán kicsit hűvös volt, és
vonzotta Judy konyhája, ahol már begyújtottak, hogy kávét
főzzenek.

Pat meglepetten torpant meg az ajtóban. Ott volt Tom bácsi
és a nénikék, anya, Rae, Judy, Tillytuck, apa… és Horace bácsi!
Mert természetesen az idegen nem lehetett más.

Pat kissé kábult volt, amikor az idegen felállt az asztal
mellől, hogy kezet rázzon vele. Nem ilyennek képzelte Horace
bácsit. Nem volt Judy meséinek jó szándékú csibésze, de az apja
visszaemlékezéseiben szereplő tipikus tengerész sem. Magas
volt, vékony és komor, a haja már mákos, hosszú, sovány
arcával és teknőckeretes szemüvegével inkább emésztési
zavarokkal küszködő lelkésznek, mint nyugalomba vonult
kapitánynak látszott. A szájában persze volt valami, és éles
pillantású, kék szemében is, amiből Pat úgy érezte, hogy nem
szívesen szított volna lázadást ellene.

– Ő Pat – mutatta be apa.
– Hm! Hallottam rólad egyet s mást – morogta Horace bácsi,

amikor kezet fogtak.
Patnek sejtelme sem volt, hogy az, amit hallott, dicsérő vagy

elmarasztaló volt-e, és visszahúzódó lett. Úgy vette ki, hogy
Horace bácsi váratlanul érkezett meg, és gyalog jött át
Silverbridge-ből. Amikor a javában folyó partiba csöppent, úgy
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döntött, nem mutatkozik, amíg annak vége nem szakad.
– Jól szórakoztam, ahogy az erdőből figyeltem a vendégeket

– jegyezte meg. – Voltak szép mosolyú lányok, akiken a
mosolyon kívül nem sok minden más volt. Sosem hittem volna,
hogy a Prince Edward-szigeten a lányok ruhátlanul jelennek
meg!

– Ruhátlanul? – hökkent meg Edith néni. Nem volt jelen a
partin, de átjött, hogy kiderítse, hol marad olyan sokáig Tom.

– Nos, említésre méltó ruha nem volt rajtuk. Három lánynak
nem fedte ruha a hátát. Megváltoztak az idők a gyerekkorunk
óta, Alec.

– Azt gondolom, jobb lett a világ – vetette közbe hetykén
Rae. – Borzasztó lehetett akkoriban az agyonbélelt ruha a
luftballon nagyságú ujjakkal és a hajba font póthaj.

Horace bácsi töprengve pillantott rá, mintha azon tűnődne,
miféle rovar került a szeme elé. Az ujjhegyeit gondosan
összepréselte, majd folytatta, amit elkezdett. Rae Gardiner
életében először érezte, hogy ledorongolták.

– Amikor egy kis táplálék szükségét éreztem, amint tiszta
volt a terep, besurrantam a kamrába, és elvettem egy tortát.
Igazán finom volt, egy gyümölcskocsonyás tekercs. Azt hittem,
manapság már nem csinálnak ilyet. Aztán körülvizslattam,
hátha akad egy kis tej, és egy tál tejszínhabra akadtam a
veremben. „Bőven van ott még, ahonnan ez jött", gondoltam
magamban. Elég tisztességesen bevacsoráztam.

– Én meg Sam Binnie-t vádoltam! – szólalt meg Judy. –
Hohó, kénytelen leszek Binnie bocsánatáér' esedezni,
akármilyen is.

– Behúzódtam az erdőbe – mondta tovább Horace bácsi. –
Kénytelen voltam. Ha egy lépést tettem, már csókolódzó
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párokban buktam fel. Mindenfelé szerelmespárok voltak.
– Ezüst Erdőben a szerelem a levegőben van, szimbolikusan

szólva – sommázta Tillytuck. – Én kifejezetten kellemesnek
találom. A kislányok szerelmi ügyei növelik az élet zamatát.

– De Judy még nincs férjnél – jelentette ki komoran Horace
bácsi.

– Hohó, nem tunnék egy férjet eltartani – sóhajtott fel Judy.
– Nem gondolod, hogy már ideje lenne férjhez menned? –

firtatta komolyan a bácsi. – Tudod, Judy, egyikünk sem lesz
fiatalabb.

– De remélem, ha fiatalabb nem is, némelyikünk kicsit
bölcsebb azér' lesz – válaszolta megsemmisítő tekintet
kíséretében Judy.

De láthatóan csak az önhittség beszélt belőle. Horace mindig
is a szíve csücske volt, és Judy még most is kisfiúnak látta.

– Vizet húztam a régi kútból, amíg vacsoráztatok, és jót
ittam – mesélt tovább a bácsi egészen megváltozott hangon. – A
világon nem akad ilyen finom víz! Megértem Davidot, és hogy
mennyire vágyott egy korty vízre a betlehemi kútból. És a
Silverbridge-ből hazavezető út mellett a páfrányok! A világ
minden égtáját végigszagoltam, de párja nincs a fűszeres
páfrányok illatának, amikor az ember a Prince Edward-szigeten
egy nyári estén sétál. Nos, a fiatalok, mint a lányaid és Judy,
Alec, biztos nem bánják, ha hajnalig fenn kell maradniuk, de én
már nem bírom úgy. Mit gondolsz, Judy, nem kéne csirkét sütni
reggelire?

– Milyen jellemző a férfiakra! – jelezte fintorogva Rae
Patnek. Elvárja, hogy reggelire sült csirke legyen, amikor most
egy parti után hajnali négy van!

De Judy arca örömteli volt.
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– Két fiatal kakas van odakint, amik éppen megfelelőek
lennének – töprengett fennhangon.

Judy, Pat és Rae még ott maradt egy szóra, amikor már
mindenki lefeküdt.

– Hohó, megrágott madzagnak érzem magam – sóhajtott fel
Judy. – A parti azonban nagy siker vót. Bár Tillytuck ráűt a
kamrában egy lap légypapírra, ahun semmi dóga sem vót, oszt
fontoskodva vonút végig a dobogón a nadrágja ülepin a
légypapírral! Nem mondhatom, hogy ez jó fényt vetett Ezüst
Erdőre. Úgy tett, mintha dühös vóna miatta, szerintem meg
szándékosan csinyáta, hogy szenzácijót kelcsen. Hohó, leesett
az állam, amikó' a vacsoraedényeket szedtem le. Hatalmas
robajt hallottam, és a fáintos Horace-t láttam, amint teljes
hosszában elterül a padlón, amit olyan fényesre sikátál, Patsy.
„Borzalmasan csúszós a padló, asszony", csak ennyit mondott.
De Horace-nál sosem tűnni, hogy mérges-e vagy sem.

– Én kedvelem – jegyezte meg Pat, aki akkor jutott erre a
véleményre, amikor Horace bácsi a kútról meg a páfrányokról
beszélt.

– Mi az ördögöt műveltetek a kertben Samuel McLeoddal,
Pat? – kérdezte Rae.

– Ó, csak a holdfényt csodáltuk – válaszolta Pat olyan
illedelmesen, mint egy elsőáldozó.

– Még sosem láttam olyan mulatságot, mint amikor vele
táncoltál! Úgy festett, mint egy idegrohamban szenvedő
malomkerék.

– Te csak ne űzz tréfát szegény fiúból! – szólt rá Judy. – Nem
tehet a hosszú karjáró'-lábáró'. Jobb így, mint ha megkurtítanák.
Oszt, igaz, hogy nem beszél sokat, de másokat beszédre késztet.

– Úgy bizony – gondolta Pat, de hősiesen csak a gondolatra
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szorítkozott.
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10.

Horace bácsit nem volt nehéz szórakoztatni. Amikor nem a
régi dolgokról beszélt apával, Tom bácsival vagy Judyval,
szentimentális regényeket olvasott, és minél szentimentálisabb
volt, annál jobban élvezte. Amikor kimerítette Ezüst Erdő
könyvkészletét, a szomszédoktól kölcsönzött. De a könyv, amit
David Kirktől kért, egyáltalán nem tetszett neki.

– A végén nem házasodnak össze – morogta. – Fabatkát sem
ér az a könyv, ahol a végén nem házasodnak rendesen össze,
vagy nem akasztják fel őket. Bosszantanak ezek a modern
legények, mert mindent befejezetlenül hagynak. És a hősnők is
mind idősek. Nem szeretem, ha tizenhatnál egy nappal is
idősebbek!

– De a való életben gyakran befejezetlenek a dolgok –
erősködött Pat, aki Davidtől vette a gondolatot.

– Eggyel több ok, amiért a könyvekben jó kell hogy legyen a
vége – mondta zsémbesen Horace bácsi. – Még hogy a való élet!
Abból menet közben is éppen eleget kapunk! Én a
tündérmeséket szeretem. A kellemes, éppen odaillő, csinosan
eldolgozott befejezést, amiben elvarrják az összes szálat. Judy
történeteiben soha semmi nem maradt befejezetlenül. Ezért volt
mindig is olyan hatalmas sikere mesélőként.

Horace bácsi maga is kiváló mesemondó volt, amikor
sikerült rávenniük, hogy előadjon valamit, bár ez nem mindig
jött össze. Hűvös estéken a Judy konyhájában égő tűz körül
azonban megeredt a nyelve.

Meghallgatták a történetet, amikor első útján a Magdalena-
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szigeteknél hajótörést szenvedett, amikor kabinja üvegtetején át
egy cápa zuhant az ebédlőasztalra, vagy amikor az egyik
hajóján egy fekete kutya kísértett, és a megjelenése mindig
balszerencsét jövendölt.

– Látta valaha is a két szemével? – kérdezte David Kirk, és
szkeptikusan megrándult a szája széle.

Horace bácsi lesújtó pillantást vetett rá.
– Igen, egyszer – válaszolta. – A Bombay melletti lázadás

előtt.
A hallgatóság megborzongott. Amikor Tillytuck vagy Judy

kísértetekről meséltek, senki sem bánta, vagy hitt bennük. De
Horace bácsinál máshogy állt a dolog. David mégis
ragaszkodott az álláspontjához. A tengerészek köztudottan
babonásak

– Ugye, nem mondja komolyan, Gardiner kapitány, hogy
valóban hisz a kísértetekben?

Horace bácsi átnézett Daviden, és pillantása a távolba
révedt.

– Abban hiszek, amit látok, uram. Meglehet, hogy megcsalt
a szemem. Nem mindenki lát kísértetet. Ez adottság.

– Olyan adottság, amivel engem nem ruháztak fel – vetette
oda Suzanne kicsit túl önelégülten. Horace bácsi egyik ritka
pillantásával tiporta porba. Suzanne később azt mondta Patnek,
hogy úgy érezte, mintha az a pillantás egyenesen lyukat fúrt
volna belé, és megmutatta volna országnak-világnak, mennyire
üresen kong.

A következő nagy izgalom Amy esküvője volt, amire Ezüst
Erdőből és Swallowfieldből mindenki szakadó esőben ment át,
csak Judy és anya maradt otthon. Horace bácsi nem volt
hajlandó kocsival menni. Kiderült, hogy még sosem ült
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autóban, és megfogadta, hogy nem is fog. Így aztán Tom
bácsival ment a félfödeles, együléses hintóban, és előítéleteinek
köszönhetően bőrig ázott. Egész nap esett. De Horace bácsi
pompás jókedvvel tért vissza.

– Hála az égnek, maradt még egy-két igazi menyasszony a
világon! – közölte, amikor csepegve belépett a konyhába, ahol
az előtte hazaérő Rae éppen azt mesélte a kíváncsiságtól félholt
Judynak, hogy Amy menyasszonyi tüllfátylát a legújabb divat
szerint háromszoros gyöngysorral rögzítették, és hátul fehér
gardéniákkal díszítették. Judy úgy vélte, hogy a ki tudja,
micsodák, nem hoznak akkora szerencsét, mint a
narancsvirágok, de kérdés nélkül is sejtette, hogy az esküvői
ebéd inkább divatos volt, mint laktató, ezért egy „kis finom
falattal” várta haza a társaságot. Pat érkezett meg utolsóként,
mert még ott maradt segíteni Jessie néninek és Normának.
Elégedetten nézett körül a ragyogó, otthonos látványon.
Elkeserítő dolog esőben bárhova is elindulni, de hazajönni
felettébb kellemes. Jó a hideg, nedves világból belépni a meleg,
hívogató menedékbe. Csak a macskák hiányoztak. Horace bácsi
érkezése óta szigorúan kitiltották őket. Kandúr uraság a konyha
melletti kis kamrában pihent. A háborgó Merészkét Tillytuck
fogadta be a csűrbe, Kukutyin pedig a templomcsűr türelmes
rabja lett. Csak amikor Horace bácsi távol volt, akkor
osonhattak vissza a konyhába.

De azon az éjszakán, miközben mindenki békésen
szendergett Ezüst Erdő kényelmében, egy kisebesedett talpú,
szegény, félholt kiscica vonszolta végig magát az ösvényen.
Popka volt. Az East Pointból hazavezető száz mérföld utolsó
szakaszán már didergett, fáradt és éhes volt. Amikor elérte az
emlékezetében élénken élő küszöböt, megállt, és próbálta
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valamennyire illendőre nyalogatni nedves szőrét, majd
elhalóan és szánandóan bebocsátásért nyávogott, de Ezüst Erdő
ajtaja kegyetlenül zárva maradt. A halk nyávogást még a
konyha mellett alvó Judy sem hallotta meg. Szegény Popka
hátravonszolta magát, és ott felfedezte a kitört üvegű
pinceablakot, ami miatt Judy már egy hete panaszkodott. A
konyhában az asztal alatt ráakadt a tál tejre, amit a dugig
tömött Merészke meghagyott, amikor Judy becsempészte
vacsorázni. Popka ezen felbátorodva boldogan nézett körül.
Otthon! A konyha meleg volt és barátságos, több hívogató
párnát is látott. De Popka az emberbarátai társaságára vágyott.
Négy fáradt lábán felkapaszkodott a lépcsőn. Sajnos azonban
mindegyik ajtót csukva találta, kivéve egyet. A Költő
Szobájának ajtaja félig nyitva volt. Popka besurrant. Á, itt volt a
vágyott társaság! Felugrott az ágyra.

Pat, aki a többiek előtt kelt, a Költő Szobájának ajtórésén át
olyasmit látott, ami egyszerre töltötte el gyönyörűséggel és
elszörnyedéssel. Popka, a drága, megsiratott Popka
összegömbölyödve, békés, rikító színű gombolyagként aludt
Horace bácsi hasán. Pat beóvakodott, gyöngéden leemelte a
macskát, és hangtalanul távozott úgy, hogy látszólag nem
zavarta meg a bácsi álmát. De amikor Horace bácsi lejött
reggelizni, az első szavai ezek voltak:

– Ki jött be és vitte el a macskámat?
– Én – vallotta be Pat. – Azt hittem, utálja a macskákat.
– Régen utáltam is – mondta a bácsi. – Évekig nem bírtam

elviselni őket. De már okosabb vagyok. Rájöttem, hogy jobbá
teszik az életünket. Csodálkoztam is, hogy egy sincs nálatok.
Azelőtt rengeteg, a kelleténél is több macska élt itt. Hiányoztak.
Ma este elmesélem, hogyan barátkoztam össze a
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macskanemzetséggel.
Aznap a konyhai tűz körül, miközben Popka az ölében

dorombolt, és Merészke a hallból pislogott rá, Horace bácsi
elmesélte a fekete macska rejtélyét, akinek szalagcsokrok voltak
a fülében.

– Az utolsó hajóutam volt a világnak ezen a felén. Halifaxből
Kínába tartottunk, és az első tiszt magával hozta az öccsét, egy
tizenhét éves kölyköt. Vele volt a kedvenc macskája is, akinek
Bogyó volt a neve. Mármint a macskának, nem a fiúnak, mert
azt Geordie-nak hívták. Bogyó fekete volt, nála feketébb
macskát még nem láttam, de az egyik mancsa fehér volt, és
olyan helyes volt, mint egy szelíd róka. A füleit kilyukasztották,
és kis piros szalagból masnival cicomázták fel. És milyen
büszke volt rájuk! Geordie egyszer kivette a szalagokat, hogy
újat tegyen be, de egy napig nem tette be őket, és Bogyó addig
duzzogott, amíg vissza nem kapta a masnijait. A fedélzeten
mindenki csak azt a macskát babusgatta, csak Kannibál Jim
nem…

– Kannibál Jim? – csapott le rá Rae. – Miért hívták így?
Horace bácsi összevonta a szemöldökét. Nem szerette, ha

félbeszakították.
– Nem tudom, kisasszonyka. Sosem kérdeztem tőle. Ez csak

rá tartozott. Azelőtt jómagam nem rajongtam a macskákért, de
Bogyót lehetetlen volt nem szeretni. A többiekhez hasonlóan
megkedveltem, és igencsak megörvendeztetett, amikor engem
választott ki, hogy éjjel a kabinomban aludjon. Nem mindenkit
részesített ebben a kiváltságban! Nem, uram! Az a macska
megválogatta a hálótársait. Csak hárman voltunk ilyen
szerencsések: Geordie, én meg a szakács. Felváltva. Sosem
zavarta össze. Egy este a szakács elvitte, pedig rajtam lett volna
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a sor, és a macska akkora ribilliót csapott, hogy a szakács
kénytelen volt elengedni, és a macska egy perc múlva már a
hasamat dögönyözte a mancsaival. Következő éjjel a szakácson
volt a sor, de Bogyó azzal büntette, hogy megint hisztériázott,
és a fedélzeten összetekert kötélcsomón töltötte az éjszakát.
Geordie-val vagy velem nem aludt soron kívül, de a szakáccsal
meg kellett küzdeni. Nos, az Indiai-óceán közepén Bogyó
eltűnt. Nyomtalanul. Napokig reménykedtünk, hogy előkerül,
de többé nem láttuk. Nagy nehézségembe került, hogy a
legénységet visszatartsam, nehogy végezzenek Kannibál
Jimmel, mert mindenki azt hitte, hogy kidobta a hajóról Bogyót,
bár váltig esküdözött, hogy egy ujjal sem nyúlt hozzá. És most
következik a történetnek az a része, amit nem fogtok elhinni.
Hat hónappal később az a macska szépen besétált a régi,
halifaxi otthonába, és összegömbölyödött a saját párnáján.
Magyarázzátok, ahogy akarjátok, de ez tény. Rettenetesen
lesoványodott, és vérzett a talpa, de Geordie anyja azonnal
ráismert a fülében lévő masnikról. Az asszony a fejébe vette,
hogy a hajó elsüllyedt, a macska pedig valahogy életben
maradt, és hazajutott. Majdnem megbolondult, amíg meg nem
tudta az igazságot. Meg is látogattam Bogyót, amikor
visszaértünk, és rögtön rám ismert. A lábamhoz simult, és úgy
dorombolt, mint az őrült. Semmi kétség, hogy Bogyó volt.

– De Horace bácsi! Hogyan juthatott haza?
– Nos, az egyetlen magyarázat, amit kiokoskodtam, a

következő: Egy nappal azelőtt, hogy Bogyót keresni kezdtük,
megállított minket egy hajó, az Alice Lee, ami az egyesült
államokbeli Bostonba tartott. Beteg volt a fedélzeten, és
kifogyott valami gyógyszerük, már elfelejtettem, hogy mi, és a
kapitány érdeklődött, hogy tudunk-e adni nekik. Tudtunk, mire
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átküldtek két embert egy csónakban. Arra jutottam, hogy az
egyikük elcsente a macskát. Később Geordie felidézte, hogy
Bogyó épp hetykén és elbizakodottan ült egy kötéltekercsen,
amikor az emberek felkapaszkodtak a hajó oldalán. Többé nem
láttuk, de csak másnap kezdtük el keresni. Aznap éjjel Geordie-
n lett volna a sor, hogy nála aludjon, de Geordie azt hitte, a
szakácshoz ment, őt meg sajnálta, mert olyan képpel járt-kelt,
mint egy fogfájós, fél képére dagadt mókus, ezért nem csinált
belőle ügyet. Geordie csak másnap délután kezdett el aggódni.
Az emberek egybehangzóan azt gondolták, hogy egyetlen
tengerész sem lopná el egy másik hajó macskáját, kivált nem
egy fekete jószágot, és ahogy már említettem, Kannibál Jimet
vádolták. Én viszont egy percig sem hittem, hogy Kannibál Jim
így hívná ki maga ellen a sorsot. Az út hátralevő részében aztán
más se volt, csak szélvihar meg tájfun, és végül valaki még a
tengerbe is esett. De a legrejtélyesebb az volt, hogy Bogyónak
hat hónapba került hazaérni. Abban az évben nyugatra
mentem, és a Csendes-óceánon hajóztam, így többé nem
vetődtem az Alice Lee legénységének útjába, azt azonban
megtudtam, hogy két hónappal azután, hogy elhaladt
mellettünk, a hajó befutott a bostoni kikötőbe. Tegyük fel, hogy
Bogyó is rajta volt. Már csak négy hónappal kell elszámolni.
Hol volt ezalatt?

Majd én megmondom. A saját fekete lábán tette meg az utat
Bostontól Halifaxig.

Tillytuck hitetlenkedve horkantott fel.
– Vagy gyalogolt, vagy úszott – foglalta össze szigorúan

Horace bácsi. – Ne kérdezzétek, honnan ismerte az utat. Csak
annyit mondhatok, hogy akkor és ott megértettem, hogy a
macskák többet felejtenek, mint amennyit az emberek valaha is
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tudtak, és elhatároztam, hogy kultiválom a társaságukat.
Amikor az a kis fickó múlt éjjel felugrott rám, csak annyit
mondtam neki, hogy keressen ki egy puha helyet a vén
porhüvelyemen, és fészkelje be magát.

Mire Horace bácsi látogatása a vége felé közeledett, mind
arra a következtetésre jutottak, hogy nagyon megkedvelték,
még ha helytelenítette is az öltözködésüket, és elszörnyedve
fordította el tekintetét a halványzöld, rózsaszín és orchidealila
selyembugyikról, amelyek hétfő reggelenként kint száradtak a
kötélen. Úgy gondolták, hogy Horace bácsi is kedveli őket, bár
biztosak nem lehettek benne. Pat azonban meg mert volna
esküdni rá, hogy a bácsi megfelelőnek találja Ezüst Erdőt.
Minden úgy ment, mint a karikacsapás, egészen az utolsó
napig, ami viszont tényleg rettenetes volt. Sid először is
kiborította Judy palacsintatésztás edényének tartalmát a földre,
és Winnie babája belemászott. Horace bácsi természetesen a
legalkalmatlanabb pillanatban jelent meg, mielőtt felkaphatták
volna a babát, és magában biztos azt gondolta, hogy Ezüst
Erdőben így szórakoztatják a kisgyerekeket. Aztán Rae feltett
egy zárt zöldborsós konzervet a tűzhelyre, hogy felmelegítse
ebédre. A doboz hatalmas durranással robbant fel, a konyhát
betöltötte a gőz és a borsószemek darabkái, és Horace bácsinak
égési sérülése lett ott, ahol a konzerv az arcának csapódott. Az
egészre az tette fel a koronát, hogy Rae feltüzelte a bácsit, hogy
vacsora után jöjjön át vele kocsival Silverbridge-be, és Horace
bácsi, aki még sosem ült autóban, megfogadta, hogy egyetlen
lány sem kerekedik fölé, ezért beszállt mellé. Senki sem tudja,
mi baj történt, hiszen Rae-t jó vezetőnek tartották, de a kocsi az
út követése helyett kidöntötte a palánkkerítést, nekiment a
templomcsűrnek, és egy fánál állt meg. Nagy kár nem esett
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benne, csak a lökhárító görbült el, és Rae meg Horace bácsi
folytatták az útjukat. Horace bácsit nem zaklatta fel az eset.
Kijelentette, hogy azt hitte, Rae így szokott elindulni, és úgy
döntött, vesz egy autót, amint visszaér a partra.

– Hohó, oszt valaki meg tündért látott, amennyi
balszerencse ért ma minket – szisszent fel Judy, amikor a bácsi
már biztos helyen pihent az ágyában.

– A mai nap egyszerűen nem történt meg. Kivágtam a hétből
– jelentette ki szomorkásan Pat. – És mindez a rengeteg
erőfeszítésünk után, hogy jó benyomást tegyünk rá! De láttatok
már olyan mulatságos képet, mint amit akkor vágott, amikor
nekicsapódott a konzerv?

– Igen. Akkor, amikor oldalba kaptam a csűrt! Visítottak a
nevetéstől.

– Attól tartok, Horace bácsi borzalmasnak tart minket, téged
pedig különösen, Rae.

De Horace bácsi más véleményen volt. Még azon az estén
megmondta Hosszú Alecnek, hogy állni akarja Rae egyéves
tanulmányi költségeit az Akadémián.

– Derék teremtés, és jó ránézni. Nincs se kutyám, se
macskám. Kedvelem a lányaidat, Alec. Akkor is nevetnek,
amikor rosszul alakulnak a dolgok, és ez tetszik. Könnyű akkor
kacagni, amikor minden jól megy. Többször nem utazom
keletre, Alec, és örülök, hogy most az egyszer eljöttem. Jó volt
viszontlátni az öreg Judyt. A szilvatortája tejszínhabbal! A
gyomrom már sosem lesz utána a régi, de megérte. Boldoggá
tesz, hogy őrzöd itt a régi hagyományokat.

– Az ember megtesz minden tőle telhetőt – mondta Alec
szerényen.

De Judy bánatosan rázta ősz bubifrizuráját Kandúr uraság
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felé.
– Az ifjú Horace már nem fiatal. Nem maradt benne semmi

huncutság. És milyen ünnepélyes lett! Vót idő, amikó' minél
komolyabb vót, annál nagyobb csintalanságot forgatott a
fejiben. Ohó! – sóhajtott fel Judy. – Félek, hogy mind öregszünk,
kedves macskám.
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A harmadik év

1.

Rae elutazott az Akadémiára, és Pat nagyon magányos volt.
Péntek esténként Rae persze hazajött, ahogy Pat is tette, amikor
még odajárt, és vidám hétvégéket töltöttek együtt. De a hét
többi részét nehéz volt elviselni. Nem volt ott Rae, akivel
nevethetett és pletykálkodhatott volna, akivel átbeszélhette
volna lefekvéskor a napot, aki az övé melletti kis fehér ágyban
aludt volna. Pat esténként álomba sírta magát, aztán még
szenvedélyesebben szentelte magát Ezüst Erdőnek.

Az első honvággyal teli hét után Rae nagyon megkedvelte a
várost és a főiskolát, bár néha fázott a panzióbeli ágyában, és a
szobája egyetlen ablaka egy téglafalra nézett virágoskert, zöld
mezők és párába burkolódzó hegyek helyett.

Judy pedig az írországi utazására készült. Novemberben
akart hajóra szállni Summerside-ban a Patterson családdal, akik
hazalátogattak az óhazába, és egész októberben másról sem
esett szó Ezüst Erdőben. Pat – bár nem repesett, hogy Judy
elutazik – szívvel-lélekkel átadta magát az előkészületeknek.
Egy élet kemény munkája után Judynak muszáj és el is kell
utaznia régi otthonába. Mindenki nagy érdeklődéssel tette a
dolgát. Hosszú Alec bement a városba, és elhozta Judy
hajóbőröndjét.

Judy kicsit furcsán nézett, amikor Alec kitette a ládát a kerti
útra.
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– Hohó, Patsy, tudom én, hogy megyek, mégse hiszem el. Az
a hajóbőrönd ott… Nem érzem, hogy az enyém lenne. Ha már
most a kék ládára gondolok…

De a vén kék ládát mégsem lehetett Írországba vinni. És
Judy akkor látta be végre, hogy elutazik, amikor a „North Glen-
i feljegyzésekben” megjelent, hogy Judy Plum Ezüst Erdőből a
telet a rokonainál tölti Írországban. Judy még furcsábban
festett, amikor ezt meglátta. Úgy érezte, az utazás
megmásíthatatlan.

– Úgy látszik, Patsy drágám, a Kaporszakállú akarata, hogy
elutazzak – mondta Judy, miután elolvasta a hírt.

– Semmi sem fogható a változáshoz, ahogy az öreg Murdoch
MacGonigal mondta, amikor megfordult a sírjában – szúrta
közbe vígan Tillytuck.

Mindenki adott valamit Judynak: Tom bácsi egy bőrből
készült bőröndöt, anya egy gyönyörű hajkefét, fésűt és
kézitükröt.

– Sosem hittem, hogy saját tojalettkészletem lesz! –
ámuldozott Judy. – Errő' jut eszembe az ezüsthátú, amit a
püspök ellopott! És még a monigramomat is belevésték a tükör
hátába! Csak azt remélem, hogy a vén nagybátyámnak maradt
annyi sütnivalója, hogy felfogja ennek a naccerűségét!

Pat egy „neglizsénnyel” lepte meg, Barbara néni pedig
gyűrött anyagú, bíbor színű sállal, amelyet csak egyszer viselt,
és amelyet Judy rettenetesen csodált. Még Edith néni is
megajándékozta egy bordó szélű, szürke gyapjúujjassal. Pat
csaknem nevetőgörcsöt kapott, amikor elképzelte benne, de
Judy meg volt hatva.

– Igazán kedves vót Edithtől! Nem számítottam ajándékra,
mer' úgymond sosem komáltuk egymást. Lehet, hogy
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Írországban majd látok egy szegény öreg hölgyet, akire illik.
Judy úti öltözéke valamennyiüket foglalkoztatta, de végül

sikerült egy olyat találni, ami Judy kedvére volt, majd ehhez
egy szürke nemezkalapot, amelyet elegáns kis vérvörös toll
díszített. Egyik este Judy felpróbálta az egész garnitúrát a
konyha melletti kamrában, és annyira megrémült a meghasadt
tükörből visszanéző elegáns tükörképétől, hogy azonnal le
akart mindent szaggatni magáról.

– Egyáltalán nem úgy fest, mint én, Patsy! Megrémít, meg
bizony. Visszakerülök még önmagamba?

De Pat rávette, hogy menjen be a konyhába, és mutassa meg
magát mindenkinek. És mindenki úgy érezte, hogy ez a
kalapos, kabátos, vérvörös tollas jelenség valóban egy idegen,
de mindenki bókokat mondott, és Tillytuck kijelentette, hogy ha
tudta volna, milyen fáintos asszonnyal van dolga, meg sem
tudja mondani, mi történhetett volna.

– Remélem, semmi sem jön közbe, és Judy elutazhat –
jegyezte meg Rae. – Ha most csalódás érné, megszakadna a
szíve. De amikor arra gondolok, hogy péntek esténként
hazajövök, és Judy nincs itt! És a rémes, öreg Mrs. Robinson vár
a macskaképével! – Rae hevesen pislogott.

– Mrs. Robinson nem is olyan borzasztó, Rae – tiltakozott
ímmel-ámmal Pat. – Mindenesetre nála jobbat nem tudunk
szerezni, és ez is csak a télre szól.

– Elmondanám neked, hogy Mrs. Robinson egy tolakodóan
kíváncsi, szimatoló vén tyúk! – csattant fel Rae. – Te nem láttad,
hogy miután felvetted, elégedetten vonult végig a kerti úton. Én
azonban láttam! És tudom, hogy magában azt gondolta: „Majd
én megmutatom nekik, milyen a tisztességes háztartásvezetés
Ezüst Erdőben!”



224

Égető kérdés volt ugyanis, hogy kit szerezzenek, aki télen
segít Patnek? Több jelölt közül végül a silverbridge-i Mrs. Bob
Robinsont választották, mint a legkevésbé elviselhetetlent.

Tillytuck nem zárta a szívébe, és első látásra ráragasztotta a
Mrs. Kacsa Jolán nevet. Érthető volt, hiszen Mrs. Robinson
nagyon alacsony, nagyon kövér és nagyon kacsázó léptű volt. A
család Ezüst Erdőben ettől fogva nem is tudott máshogy
gondolni rá, mint Mrs. Kacsa Jolánra. Tillytuck gúnynevei
mindig rajta maradtak az áldozatokon. Judy szemében Mrs.
Kacsa Jolán csak szükséges rossz volt.

– Bizonyára modernebb nálam – vetette fel ősz fejét –, mer'
aszongyák, tavaly elvégezte azt a háztartásvezetési
gyorskurzust, de kérdem én, vajon elégedettek lesznek-e a
macskáink?

– Azt mesélik, nagyon gondos, takarékos asszony – mondta
Hosszú Alec.

– Hogy gondos-e? Nem kétlem – lobbant haragra Judy. –
Családi vonás, nem vitás. A nagyapja napórát állított a
kertjében, oszt védőtetőt emelt fölé, hogy óvja a naptó'. Hohó,
gondos bizony! Ezt jól megmondtad!

– Sosem fog olyan bundás almát csinálni, mint te, Judy, még
ha száz gyorstalpalót végez is el – tolta oda a tányérját egy
második adagért Sid.

A másik nagy kérdés az útlevél volt. Időbe telt, mire
meggyőzték Judyt, hogy ahhoz fénykép kell.

– De le akarnád-e fényképeztetni magad, Rae drágám, ha
ilyen az arcod – mutatott Judy a konyhai tükörre, ami senkinek
sem hízelgett. De amikor megérkezett a fénykép, Judy az új
kalapjában, a nyaka körül a gyűrött krepdesin sállal olyan
meglepően mutatós volt, hogy öröm töltötte el a szívét. Judy a
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konyhaszekrény fiókjában tartotta az útlevelét, és gyakran
belekukkantott, amikor senki sem volt a közelben.

– Gondútam-e valaha is arra, hogy egy kalap ekkora
különbséget jelent? Csak azt látom, hogy olyan jól nézek ki,
mint Lady Medchester, pedig ő egy kékvérű arisztokrata!

Ha Judy nem utazott volna el, az október a legboldogabb
hónapok egyike lehetett volna Pat számára. Aranyló,
fagymentes ősz volt, és amikor erős szelek fújtak, a
gyümölcsösben szinte esőszerűen hullottak az almák, és a
Suttogó Ösvény mellett a barna páfrányok fűszeres illatot
árasztottak. Pat vidám estéket töltött a Hosszú Házban
Suzanne-nal és Daviddel, órákig tartó traccspartikra került sor a
lángnyelvek fényénél. Davidnek szokásává vált, hogy lekísérje
Patet a hegyről, amit Judy egyáltalán nem tartott szükségesnek.
Pat addig is számtalanszor sétált le onnét egyedül.

– Haj, ezek az özvegyemberek! – motyogta Judy
veszekedetten, de vigyázott, hogy Pat meg ne hallja. Hamar
rájött, hogy Pat nem viseli el, ha David Kirköt bármi kritika éri.

Aztán meghalt McGinty. Már régóta számítottak rá. A kis
kutya egész nyáron gyengélkedett. Megsüketült, és csendes
sóvárgás kerítette hatalmába. Pat szíve majd' meghasadt,
amikor a kutya ráemelte könyörgő tekintetét. De az utolsó
pillanatig csóválni próbálta a farkát, amikor Pat közeledett
hozzá. Aranybarna fejét Pat tenyerébe fektette, úgy halt meg.
Judy úgy zokogott, mint egy gyerek, és még Tillytuck meg
Hosszú Alec is fújta az orrát. McGintyt Rosszcsont mellé
temették a régi temetőbe, és Pat kénytelen volt megírni
Hilarynek, hogy nincs többé.

„Úgy érzem, mintha soha többé nem tudnék másik kutyát
szeretni – írta. – Olyan nagyon hiányzik! Nehéz az eszembe
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vésnem, hogy meghalt. Mindig őt keresem. Közvetlenül a
halála előtt, Hilary, hirtelen felemelte a fejét, és a fülét hegyezte,
ahogy olyankor tette, amikor a lépteidet hallotta. Szerintem
hallott is valamit, mert hirtelen eltűnt a tekintetéből az a
szívfájdító pillantás, és boldog kis sóhaj hagyta el a száját, aztán
a tenyerembe fészkelte a fejét, és… túl nyersen hangzik azt
mondani, hogy meghalt. Egyszerűen csak nem volt többé.
Bárcsak hazajöttél volna, Hilary! Biztos, hogy a tekintetével
mindig ezt kérte. Emlékszel, hogy elénk jött péntek esténként,
amikor a főiskoláról hazajöttünk? És veled volt azon a régvolt
estén is, amikor megmentettél attól, hogy a színtiszta rémülettől
meghaljak az alsó úton. Csak egy szerető szívű, kicsi kutya volt,
de a távozása rettenetes űrt hagyott a lelkemben. Újabb
változás… És Rae is elment, Judy pedig már készülődik. Jaj,
Hilary, az élet nem más, mint változások sora, változás,
változás… Minden megváltozik, csak Ezüst Erdő nem. Mindig
ugyanaz, és életem minden napján egyre jobban szeretem.”

Hilary Gordon egy kicsit a homlokát ráncolta, amikor e
sorokat olvasta. És a ráncok elmélyültek, amikor a Rae
levelében írt bekezdéshez ért:

„Bárcsak hazajöttél volna idén nyáron, Csiling! Ha nem jössz
gyorsan, Pat fogja magát, és hozzámegy ahhoz a rémes David
Kirkhöz. Tudom, hogy így lesz. Megmagyarázhatatlan az a
befolyás, amire az az ember Pat fölött szert tett. David így,
David úgy. Folyton csak őt idézi. Amennyire látom, David mást
sem csinál, csak beszélget vele, de azt nagyon tud! Gyűlöletesen
agyafúrt.”

Hilary felsóhajtott. Lehet, hogy múlt nyáron el kellett volna
mennie a szigetre. De a főiskola alatt mindvégig dolgozott, mert
nem fogadhatott el pénzt attól az anyától, aki egész életében
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elhanyagolta, és így a nyári hazalátogatások – otthonon Ezüst
Erdőt értette – nem fértek bele a költségvetésébe.
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2.

Elérkezett november első napja, amikor Judynak
csomagolnia kellett. Enyhe, nyugalmas és napos idő volt, de
előző éjszaka fagyott keményen először, és ezt megszenvedte a
kert. Pat nem szívesen nézett a virágaira. A sarkantyúvirágok
kifejezetten illetlenül festettek. Pat belátta, hogy vége a
nyárnak.

Judy bőröndje a konyha közepén feküdt, és Pat segített
becsomagolni.

– Ne feledd a fekete üveget, Judy! – figyelmeztette ravaszul
Sid, amikor arra járt. Judy ezt eleresztette a füle mellett, de a
„Hasznos tudnivalók” című könyvét lehozta.

– Ezt feltétlenül el kell vinnem, Patsy. Számtalan illemszabál
van benne. Vagy azt gondolod, talán mán idejét múlta? A
könyv is elég csapzott. Nem akarom, hogy az írországi
kuzinjaim azt gondúják, hogy nem ismerem a legdivatosabb
szabálokat. És elviszem a régi elegántos ruhámat is, Patsy
drágám, nem csak az újat. Mindig is szerettem azt a ruhát. Az
új is nagyon fáintos, de nem hordtam még annyit, hogy
meghittebb kapcsolatba kerüjjek vele. Emlékszel még, mennyire
nem szerettél megválni a régi ruháidtól, Patsy? És Patsy
drágám, tessék, a kék láda kulcsa. Őrizd meg, amíg távol
leszek, és ha bármi olyasmi esne meg velem, ami nem jó, nem
mintha ettől félnék, akkó' a végrendeletem megtanálod a
sütőporos dobozban a fiókban.

– Jaj, Judy, gondolj csak bele, hogy jövő héten ilyenkor már
az Atlanti-óceán közepén leszel!
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– Patsy drágám, kérek tőled egy szívességet – mondta Judy
komolyan. – Elmondanád esténként, amikó' imádkozol, azt a
kis imát, amiben megemlítik azokat, akiket veszély fenyeget a
tengeren? Nagy megnyugvással töltene el a hánykolódó mély
fölött. Nos, a Magasságosnak hála, a bőröndömet
becsomagoltuk. Ismertem egy asszonyt, aki négy
hajóbőrönddel utazott vissza az óhazába, fogalmam sincs, hogy
bírta. Minden készen áll, de mi lesz, ha valami az utolsó
pillanatban meghiúsítja az utazásomat, Patsy? Annyira
rákészültem, hogy azt mán nem viselném el.

– Semmi sem fog meggátolni, Judy. Nagyszerű utad lesz, és
remekül érzed majd magad az unokatestvéreidnél.

– Remélem is, drága kislyányom. De annyi csalódást láttam
mán az életbe'. És Patsy drágám, tartsd szemmel Kandúr
uraságot, jó? És vigyázz, hogy Mrs. Kacsa Jolán ne dirigájjon
neki. Sejtelmem sincs, hogy a szegény állat hogyan bódogul
majd nélkülem.

– Ne nyugtalankodj, Judy, vigyázok rá, már ha nem vész
nyoma, mint legutóbb is, amikor elmentél hazulról.

Azon az estén Pat még elidőzött a hátsó lépcső fordulóján, és
kinézett a kerek ablakon. Vihar készülődött, érezni lehetett a
levegőben. A rezgő nyárfák ágait bosszús szél tépázta, az ezüst
nyírfák csúcsait száguldó felhők borzolták. Hamarosan eső veri
majd a sötét, őszi mezőket. De még egy ilyen vad, esős éjszaka
is élvezetes lett volna Ezüst Erdőben, ha a szíve könnyebb.
Holnap este ilyenkor Judy már nem lesz itthon, és a helyén Mrs.
Kacsa Jolán uralkodik majd. Nem Judyhoz jön haza, nem Judy
ad majd „kis finom falatokat", nem Judy kavarja a borsólevest,
és nem surranhat be hozzá hideg éjszakákon a Költő Szobájából
magára terített dunyhával.



230

– És mihez kezdjen egy szegény macska? – kérdezte Kandúr
uraság egy lépcsőfokkal feljebb.

Hosszú Alec másnap reggel, a szemerkélő esőben kivitte
Judyt az állomásra. Summerside-ba utazott, hogy Brian
bácsiéknál töltse az éjszakát, aztán Pattersonékkal másnap
felszáll a hajóvonatra. Mindenki a kapuban állt, és bátor
mosollyal búcsút intett, amíg az autó el nem tűnt szem elől. Pat
visszament a konyhába, ahol Mrs. Kacsa Jolán már tortát
készített, és egészen otthonosan érezte magát.

„Gyűlölöm!” – gondolta Pat hevesen és igazságtalanul.
Az ebéd, az első étkezés Judy nélkül siralmas volt. Mrs.

Kacsa Jolán levese nem Judy levese volt.
– Nem tuggya, hogy kavarja – súgta oda Tillytuck Patnek.
Rae aznap este hazaérkezett, de a vacsora borongós

hangulatban telt. A háztartásvezetési intenzív tanfolyam
ellenére is Mrs. Kacsa Jolán tortája úgy festett, mintha valaki
ráült volna. Hosszú Alec hallgatásba burkolódzott. Tillytuck
vacsora végeztével azonnal átment a magtárbeli hálóhelyére.
Semmi sem volt kedvére, és nem is tett úgy, mintha bármi
tetszene neki.

– Öregnek érzem magam, Pat. Mint Matuzsálem – jelentette
ki búsan Rae, amikor lefekvés előtt bekukkantottak a konyhába.

– Én középkorúnak, ami még sokkal rosszabb – jajdult fel
Pat.

Mrs. Kacsa Jolán a konyhában üldögélt, és csendes
elégedettséggel pulóvert kötött. Egyetlen macskát sem lehetett
látni, még Kandúr uraságot sem.

– Bárcsak egy kicsit macska lehetnék, csak azért, hogy
megharapjalak! – suttogta Rae a semmit sem sejtő Mrs. Kacsa
JoIán kövér hátának. Mrs. Kacsa Jolán egyébként egyáltalán
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nem érdemelte meg ezt a heves gyűlöletet, és ő nagyra volt
magával, hogy kisegíti a Gardiner családot, amíg Judy Plum
Írországban „csavarog”.

A szombat sötét és zord volt, csak Hilary levele segítette át
Patet a délelőttön. Drága Hilary! Milyen csodálatos leveleket
tudott írni! Hilary, a távoli Torontóban élő barát felért az összes
udvarlóval a szigeten.

A délután közepén megint rákezdett az eső, és összevert
mindent a kihalt kertben. Tillytuck és Mrs. Kacsa Jolán már
összekaptak párszor, mert amikor Mrs. Kacsa Jolán
panaszkodni kezdett, hogy Csak Kutya egész éjjel ugatott,
Tillytuckra rájött a szokott hangtalan nevetőgörcse, és nyájasan
így szólt:

– Ha azt mondta vóna, hogy dorombolt, jobban meg lettem
vóna lepve.

Sid átvitte a lányokat Bay Shore-ba, hogy segítsenek Winnie-
nek kitapétázni egy szobát. Az eső repkedő leveleket hordott, és
az út melletti csatornában sáros áradat zubogott. Amikor késő
este hazatértek, akkor sem lett jobb az idő.

– Gondolom, Judy már a hajón van – sóhajtott fel Rae. – Úgy
volt, hogy ötkor hajóznak ki Halifaxbői. Tillytuck hegedül!
Hogy van szíve hozzá? De azt hiszem, csak megpróbál Mrs.
Kacsa Jolán kegyeibe férkőzni. Annak az embernek a szíve
helyén is gyomra van.

– Nem tudom, hogy vészeljük át a telet – borzongott meg
Pat.

Felszaladtak a lucskos ösvényen, és benyitottak a konyhába,
aztán az elképedéstől szó szerint földbe gyökerezett a lábuk a
küszöbön. Tillytuck hegedűje dalolt a vonója alatt. Anya ruhát
javított az asztalnál, amelyen egy óriási tál dagadt fánk
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illatozott. Hosszú Alec boldogan szunyókált a díványon,
Kukutyin a mellkasán, Merészke meg Popka a lábánál
gömbölyödtek össze. Kandúr uraság olyan képpel ült a
szőnyegen, mint aki eldöntötte, megbocsát valakinek, de a
farkát megalkuvást nem ismerve egyenesen hátranyújtotta.

És Judy… Judy…! a régi darócruhájában valami
ínycsiklandót kavart a tűzhelyen egy fazékban. A kötése az
ölében feküdt, és mindennek látszott, csak megtört szívű
asszonynak nem.

A lányok egy pillanatig úgy bámultak rá, mint akik nem
hisznek a szemüknek. Aztán „Judy!” kiáltással vetették
magukat a nyakába, és Judy – bár csupa víz volt mindkettő –
szenvedélyes gyöngédséggel szorította őket magához.

– Judy, Judy, drága! De miért…? Hogyan?
– Eccerűen nem tudtam elmenni, édes kincseim. A szívem

mélyin tuttam, amint kitettem innét a lábam. Szegény Alec
végig neheztelve, szótlanul ült mellettem. Mire az állomásra
értünk, már úgy festett, mint egy penészvirág. „Nagy
bolondnak tűnnék", gondútam magamban, „ha most hátrálnék
meg, amikó' annyi ajándékot kaptam", gondútam. Így aztán
kibírtam, amíg Brian bácsinál ágyba nem bújtam aznap este. A
miénk után ez vót a legjobb vendégszoba. Hohó, nagyon
szépen bántak velem, azt meg kell hagyni. De én biz' egy
szemhunyásnyit sem aluttam! Folyton csak a konyhám járt az
eszembe', meg Mrs. Kacsa Jolán, ahogy a helyemen uralkodik,
meg mindaz, ami velem megeshet, miközben a világban
csavargok. Hogy netán jéghegynek megyünk, vagy esetleg még
meg is halhatok odaát. Nem mintha a meghalást nagyon
bánnám, csak azt, hogy idegenek között temetnek el. Nem is
szólva arró', ha valami rossz esik meg veletek idehaza! „Még az
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is lehet", gondútam, „hogy nálam is jobban megszeretik Mrs.
Kacsa Jolánt, amilyen behízelgő modorú”. Elképzeltelek
benneteket, amint szép kényelmesen és elégedetten üldögéltek,
és a homályban be-besurrannak az udvarlók. „Karácsonyra fel
kell hizlalni a pulykákat", gondútam aztán, „meg ott van a téli
csomózás, oszt tán Joe is hazagyün, hogy megnősüjjön", és a
végin nem bírtam cérnával. Reggelinél szépen megmontam
Briannek, hogy meggondútam magam, és visszamegyek Ezüst
Erdőbe, nem pedig Pattersonékkal Írországba.

– A minap azt mondtad, Judy, hogy megszakadna a szíved,
ha bármi megakadályozna az elutazásban…

– Hohó, a ma meg a tegnap az két különböző dolog –
világosította fel csendes derűvel Judy. – Amikó' azt hitted,
izgatottan várom mán az utazást, csak a bátorságomat
próbátam megőrizni. Attó' vagyok bódog asszony, hogy tudom,
ma éjjel a saját meleg, kényelmes ágyamban alszom, a lábamnál
meg Kandúr uraság gömbölyödik össze. Brian hozott haza ma
délután, és amikó' átléptem a konyhám küszöbit, a királynővel
sem cseréltem vóna! Hohó, látnotok kellett vóna Madame
Kacsa Jolán képit! „Sejtettem, hogy így lesz", mondta olyan
gonoszul, mint egy tündér, akit elnadrágótak.

– De Judy, tényleg, hova lett Mrs. Kacsa Jolán?
– Szépen visszament Bridge-be, ahova való. Nem akart az

soká maradni, amikó' meglátott. Hohó, ma este az imán kívül
bőven lesz mit mondania. Bementem a kamrámba, és azt
hittem, hogy a vasárnapi sütés csodás eredményeit látom majd,
tudva, hogy elvégezte azt a háztartásvezetési kurzust meg
minden. De nem láttam mást, csak egy tortát, amihez fogható
nincs még egy a földön, meg egy pástétomot, amin egy csomó
csirkelábminta vót. Tillytuck mesélte, hogy evett belőle egy
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falatot, és azóta nem a régi a gyomra. Hohó, még hogy
konyhatudomány! Beszórtam a moslékos vödörbe, és sütöttem
egy rakás fánkot.

– Van egy jó mondás: dicsérjük a tengert, de maradjunk a
szárazfődön, persze szimbolikusan szólva – mondta Tillytuck,
aztán megevett kilenc fánkot.

Mindenki arcátlanul örült, és ki is mutatta Judy titkos
örömére és megkönnyebbülésére. Kizárták az esőt és a hideg
szelet. A régi konyhában még sosem gyűlt össze ennél
elégedettebb és több rokon lelkű ember. A bánat és a magány
pokolra került, és még William király is örvendezett a Boyne-on
való soha véget nem érő átkelése közben. Odakint nyirkos és
esőtől patakzó novemberi este volt, de idebent a szív örök
nyara tündökölt.

– Hát nem kellemes kifelé nézni a viharba? – kérdezte Rae. –
Hallgassátok csak, hogy bömböl a szél! Imádom! Úgy örülök,
Judy, hogy nem hajózol az Atlanti-óceánon!

– Pontosan ott vagyok, ahun szeretek lenni, Cuki kedves, és
élénk meg harsányan jókedvű vagyok! Oszt megint a
legnagyobb barátságban Ezüst Erdővel. Hosszú ideje néz
szemrehányó tekintettel. Most mán azt is tudom, hogy sose
tudnám itt hagyni. Beleivódott a csontjaimba'. Oszt most itt
vagyok annyi szép ruhával, ami életem végéig kitart, és hátam
mögött van a készülődés öröme. Hohó, pezsdítő történet lesz
még ebből! Hogyan ment Judy Plum Írországba, és hogy kerűt
vissza olyan gyorsan, hogy saját magával tanákozott útközben.
Most pedig kezdjük el megtervezni a karácsonyt!

Aznap éjjel a drága, gondos Judy beosont, hogy megnézze,
elég melegük van-e a lányoknak.

– Annyira megbízható, derék ember vagy, Judy – ült fel az
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álmos Pat, és megölelte. – Felfoghatatlanul csodálatos, hogy itt
vagy… itt! És nem valahol messze a hullámzó tengeren.

Judy ugyan nem ismerte Wilson MacDonald sorait:

Mert bőség a tudat, hogy lábam visszatérte
Mindig muzsika barátom fülének.12

de úgy érezte, végtelenül gazdag asszony, akinek egén csak
egyetlen kis felhő van.

– Patsy drágám, mit gondúsz, vissza kék adnom őket…
mármint az ajándékokat?

– Szó sincs róla, Judy. Te kaptad őket, a tieid.
Judy megkönnyebbülten sóhajtott fel.
– Igazán örülök, hogy ezt mondod, Patsy drágám. Igazán

nehéz lett vóna lemondanom arró' az elegántos
tojalettkészletrő'. De azt hiszem, visszaadom Edith nénédnek a
gyapjúujjast. Nem hagyom, hogy aszongya, csalárd fondorlattal
jutottam hozzá.

Patet már húzta le az álom, amikor baljós előérzet suhant át
rajta:

„Bár Judy nem ment el, mégis úgy érzem, mintha
megváltoznának a dolgok.”

12 Wilson MacDonald: These Friends of Mine.
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3.

Rae tavasszal a tanítói oklevél boldog tulajdonosaként tért
haza az Akadémiáról, megkapta a helyi iskolában az állást, és
iskolakezdés előtt átadta magát a nyári „szórakozásoknak", ami
alatt Rae életének ebben a szakaszában a csodálóit értette, akik
Judy megfogalmazása szerint sorban álltak. Pat még nem
szokott hozzá teljesen, hogy a „kicsi Cukinak” udvarlói vannak,
de Rae-nek e tekintetben nem voltak kétségei. Egészen őszintén
bevallotta, hogy szereti, ha körülrajongják. Nem mintha valaha
is kacéran viselkedett volna, noha Binnie-ék ezt állították.

– A főiskola csiszolt valamicskét Rae Gardineren – mondta a
szóbeszéd szerint Mrs. Binnie –, de nem gyógyította ki a
fiúőrületből.

Rae csak nézett. „Gyere – sugallta ezt a tekintet. – Tudok egy
titkot, ami te is meg szeretnél ismerni, és senkitől sem
értesülhetsz róla, csak tőlem.”

Nem volt olyan csinos, mint Winnie, vagy olyan szellemes
társalgó, mint Pat, de volt valami varázsos benne, amit
Tillytuck „ragyogásnak” nevezett „szimbolikusan szólva”.

– A kis majmocska tud valami kunsztot – fogalmazta meg
Tom bácsi.

És ezzel a két Glen ifjúsága is tisztában volt. Mindegy,
milyen nagyon vagy milyen szigorúan utasította vissza őket, a
kegyetlenség és a báj e teremtménye rabul ejtette őket. Hosszú
Alec arra panaszkodott, hogy a rajongók valósággal ellepik
Ezüst Erdőt, és már nincs egy nyugodt vasárnapjuk sem. De
Judy nem figyelt oda ezekre a morgolódásokra.
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– Inkább olyan lyányokat szeretnél, mint John B. Madisoné –
kérdezte szarkasztikusan –, akikből hat van, és hátuknak nem
akad egyetlen udvarlójuk sem?

– Azért mindennek van határa – tiltakozott Hosszú Alec, aki
zavartalanul szeretett volna vasárnap délutánonként
szundikálni.

– De nem az udvarlók esetében – jegyezte meg éles
meglátással Judy. – És emlékszem, hogy Bay Shore-on az udvar
egykor tele volt jóképű legényekkel vasárnap délutánonként,
köztük a fiatal Alec Gardinerrel is. Ne feledd, hogy te is voltál
fiatal, Hosszú Alec! Szép csendben elszórakozunk a
komédiázásukon. Hallottad, mi történt Csak Kutyával vasárnap
délután, amikó' az egyik fiatal Shortreed sarj, azt hiszem,
Lloyd-nak híjják, jámboran és ünnepélyes képpel kint ült az
elülső veranda lépcsőjén, mintha csak a nagyapja, az öreg
Shortreed lenne imaórán? Szegény állat, mármint nem Lloydra
értem, hanem Csak Kutyára, összetalálkozott egy patkánnyal a
kőgátnál, a templomcsűr mögött, és sarokba szorította. De
Patkány uraság nem hagyta magát, és Csak Kutya állába
mélyesztette a fogait. Olyan vonítást még nem hallottam,
miközben az a szegény állat átvágtatott az udvaron, majd a
konyhámon, az előszobán, elrohant a lépcsőre telepedett
fiatalság mellett, át a petúnia-ágyasomon. Üvöltve söpört végig
az úton, a patkány még akkor is rendületlenül csimpaszkodott.
A lyányok majd' meghaltak a nevetéstől, Tillytuck pedig elég
ingerülten kirontott, és aszonta: „Az ördög bújt ezekbe a mai
patkányokba!” „Hohó", mondom erre, „nem beszénék olyan
foghegyről az ördögrő', Miszter Tillytuck. „Ősrégi öreglegény
őkelme, és tisztelettel illik emlegetni", mondom. Lloyd
Shortreed döbbent képet vágott.



238

– Ami nem is csoda. Nem értek egyet az ilyen viselkedéssel
vasárnap a házamban.

– Oszt ki tehetett róla? – tiltakozott Judy. – Mindössze Csak
Kutya viselkedésiről vót szó, akinek éppen vasárnap támadt
kedve patkányra vadászni. A fiatalság előtte csendesen és
józanul viselte magát. Ami meg Tillytuckot és az erős
kifejezéseit illeti, őt igazán mindenki jól ismeri. Köztudott, hogy
nem Ezüst Erdőben tanúta. Csak Kutya később megszelídűve
és letörve jött vissza, a patkány már nem csüngött rajta. Lloydot
azóta nem láttuk, nem nagy kár érte. A Shortreedeknek nincs
humorérzékük.

– Lloyd nagyon rendes fickó – mondta kurtán Hosszú Alec.
– És ügyesen varr – mondta agyafúrtan Judy. – Négyéves

vót, amikó' egy egész foltvarrott takarót össze tudott állítani, és
ezt sosem tudta feledtetni. Valahányszor vendégség van náluk,
az anyja előhozza a takarót, és körbemutogattya.

Hosszú Alec felállt és kiment. Tudta, hogy nem veheti fel a
versenyt Judyval.

Újabb mulatsággal ünnepelték meg Rae hazaköltözését,
amelyre eljöttek a főiskolai barátai is. Rae imádott táncolni. A
cipője magában is végigtáncolta volna az éjszakát. De Pat nem
volt olyan táncos kedvében, mint a legutóbbi partin. Sid nem
volt ott. Nagyon boldogtalan és tartózkodó fiú lett. North
Glenben a tél elején nagy társasági szenzáció volt: Dorothy
Milton, aki két évig Sid menyasszonya volt, megszökött és
hozzáment a halifaxi kuzinjához, egy kicsapongó életet élő,
izgalmas figurához, aki egy halifaxi cég megbízásából
„utazgatott”. Sid nem kért a családja együttérzéséből.
Egyáltalán nem beszélt a dologról. De azóta megkeményedett,
keserű és dacos lett, és Pat úgy érezte, hogy reménytelenül
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kizárta az életéből. Megszállottan a munkába temetkezett, és
úgy jött-ment az övéi között, mint egy idegen.

– Türelem – intette őket anya. – Idővel elmúlik. Szegény
Dorothy! Őt jobban sajnálom, mint Sidet.

– Én nem! – zokogott hevesen Pat. – Gyűlölöm, mert
összetörte Sid szívét!

– Hohó, mindenki szívét összetörik olykor – jelentette ki
Judy. – Nem Siddy az első, akit elhagytak, és nem is ő lesz az
utolsó, amíg szegény lyányoknak csak annyi az eszük,
amennyit Isten a tyúkoknak adott.

De Judy is kerülte Sid tekintetét.
Amikor vége lett a partinak, Rae és Pat a mohlepte,

bársonyos ösvényen felmentek az erdőben lévő sátrukba a
fiatal, fehér virágú vadcseresznyefák árnyékában.
Megvalósították régóta dédelgetett álmukat, hogy kint
aludjanak a szabadban, az Ezüst Erdőben, és a valóság ezerszer
szebb volt, mint az ábrándkép, még akkor is, amikor egy éjjel a
szél rájuk és Kis Maryre fújta a sátrat, és Kis Maryt majdnem
agyonnyomta, mielőtt ráakadtak volna. Bay Shore-ban új baba
született, és Kis Maryt Pat néni gondjaira bízták, amíg az
édesanyja fel nem épül. Mind odavoltak Kis Maryért, de Pat
néni egyszerűen imádta, és agyonkényeztette. Patnek soha nem
múló örömet okozott, ha látta a drága, kövérkés lábain futkosni
a kertben. A kislány időnként megállt, és kis orrához emelt egy
virágot, vagy Judyt követte, amikor a csirkéket etette, máskor
meg a kismacskákat kergette a régi csűrökben, ahol bundás kis
állatok generációi kergetőzték végig és fejezték be az életüket.
És a kérdései! „Miért nem sima a fül, Pat néni?” „A virágoknak
kis lelkük van, Pat néni?” „Hova mennek a napok, Pat néni?
Mert valahova csak eltűnnek…” „Isten Judy kék ládájában lakik,
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Pat néni?"… Pat fején egyszer-kétszer átfutott a gondolat, hogy
Ezüst Erdő elvesztéséért talán mégis kárpótolná, ha férjhez
menne, és lenne egy ilyen gödröcskés kérdőjele.

Judy sétált oda az illatos sötétségben, hogy megnézze, jól
vannak-e, és hogy pletykáljon kicsit. Aznap temetésen volt, ami
számára igen szokatlan elfoglaltság volt. De odaát Bridge-ben
meghalt az öreg William Madison, és Judy pár hónapig
dolgozott az anyjánál, mielőtt Ezüst Erdőben helyezkedett el.

– Minden nagyszerűen folyt le. Igazán impozáns temetés
vót, és bizonyára rendkívül elégedett lett vóna, ha látja. Úgy
hallom, remek móka vót számára a temetés megszervezése.
Hohó, és nagyon udvariasan szenderűt jobblétre: mindenkit
megkért, hogy nézzék el neki, ami alkalmatlanságot okoz. Öreg
Polly nénikéjét nagyon felzaklatta, hogy nem oda űtették a
temetésen, ahova szerinte kellett vóna, de ezt leszámítva senki
sem talált kivetnivalót a programban. Nehéz ám mindenkinek a
kedviben járni! Polly Madison a szent keresztyényekhez
tartozik, és úgy hallom, szentebb bármelyiküknél.

A „vándorprédikátor” hívei ugyanis a „szent keresztény
egyházba szerveződtek, és a két Glenben kegyetlenül csak szent
keresztényeknek aposztrofálták őket.

– Úgy tudom, templomot építenek – jegyezte meg Pat.
– Úgy bizony, de nem annak híjják. „Gyülekezőhely” lesz a

neve. Az elébb említett Polly néni adta hozzá a telket. És Mr.
Wheeler visszajön hozzájuk lelkésznek, vagy ahogy ők
mongyák, a pásztoruknak, mer' nem helyeslik a lelkészeket,
vagy hogy fizeccséget kapnak a munkájukér'. Biztos levegőből
fog élni. Polly néni szerint nagyon spirituális, de szerintem csak
abból hiszi, ahogy ráemeli a tekintetét és hízeleg neki. Mellesleg
a férje nem rajong az új keletű vallásokér'. A következőt
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mesélték: „Felkészűtél a halálra?", kérdezte tőle nagy
ünnepélyesen a vándorprédikátor. De az öreg Jim Polly
kemény dió ám! „Inkább azt kérdezze, felkészűtem-e, hogy
éljek", igazította helyre. „Előbb ugyanis az élet gyün.”

Pat a szeme sarkából látta Rae leheletnyi mozdulatát, amikor
Judy Mr. Wheelert említette, és fellobbant benne a
nyugtalanság. Mi lesz, ha megint megkörnyékezi Rae-t?
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4.

Mr. Wheeler visszatért, és „meg is környékezte” Rae-t. Vagy
is jóformán mindig Ezüst Erdőben tartózkodott, és társasági
szempontból is kellemkedett, vagy legalábbis megpróbálta.
Gardinerék ugyanis már nem jártak az istentiszteleteire, és a
szent keresztények is úgy vélték, hogy spirituálisabban is
tölthetné az idejét, mint hogy hegedűduetteket játszik Rae
Gardinerrel, vagy Pat Gardinerrel sétálgat a kertben, amíg már
a macskák is halálosan elunták magukat. Pat ugyanis elszántan
előtérbe nyomakodott, ha Mr. Wheeler szórakoztatásáról volt
szó, és úgy intézte, hogy a duetteknél is jelen legyen. Rae ugyan
kinevette és állandóan tréfát űzött a prédikátorból, de a
jelenlétében nem volt jellemző rá a megszokott dévaj, közönyös
modora. Csendes lett és visszafogott, soha nem vetett Mr.
Wheelerre kacér pillantásokat, és Patet nyugtalanság gyötörte.
A prédikátor a maga módján tényleg jóképű volt sötét
szemével, hullámos hajkoronájával és a hangjával, amelyben
benne visszhangzott minden. Polly néni lánya, aki South
Glenben tanított, állítólag azt mondta, hogy byroni báj sugárzik
róla. Byroni báj ide vagy oda, Pat nem tűrt semmiféle
ostobaságot, és szeretetre méltó kitartással játszott elefántot,
valahányszor Mr. Wheeler betette a lábát. Mr. Wheeler tekintete
sokat időzött Rae-n, a hangja gyöngéden elmélyült, amikor
hozzá intézte a szavait, de nem idegenkedett attól sem, hogy
Pattéi beszélgessen, Tillytuck szerint azért, hogy „behízelegje
magát a kegyeibe”.

Judy néha ugratta Rae-t a prédikátor miatt:
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– Könnyű lehet főzni neki, Cuki drágám. Azt beszélik, dión
és korpás kekszen kívül nem eszik mást. Nem csoda, hogy
nincs szüksége jövedelemre. De hogy tartja majd el a feleségit?

– Olyan nevetséges dolgokat mondasz! – vágott vissza kissé
ingerülten Rae. – Mi közöm hozzá, hogy el tudja-e tartani a
feleségét vagy sem?

Tillytuck cseppet sem vette ilyen foghegyről a dolgot.
Veszélyes embernek tartotta Mr. Wheelert, és nem értette,
egyáltalán hogyan tűri meg Hosszú Alec a házban. Mivel teljes
mértékben helytelenítette a szent keresztényeket, úgy döntött,
rosszallása jeléül ismét elkezd templomba járni. Heteken át
gyűjtötte a bátorságot, hogy elmenjen, mert, mint Judynak
bevallotta, félt, hogy túl nagy szenzációt kelt. De amikor végül
beállított, és senki sem figyelt fel rá különösebben, titkon
nagyon dühös lett.

– Egyetlen szemrevaló asszony sem vót a templomban –
morogta-, és nem valami megrendítő a lelkipásztor sem. Folyt
belőle a szó, és nem hiszem, hogy az ördögről vallott nézetei
egészségesek. Kicsit inkább pipogyák. Szeretem, ha egy ördög
gerinces.

– Akkó' esetleg eljárhatna a szent keresztyények közé –
közölte megvetően Judy, miközben a lila káposztát vágta fel a
savanyításhoz. – Úgy tudom, ők rendszeresen nekimennek
Annak a Lénynek.

– A ház lakói már így is túl sokat érintkeznek a szent
keresztényekkel – emlékeztetett keserűen Tillytuck. – És eljön
az idő, amikor megbánják majd,

– Az a szegény fiú nem hoz bajt Ezüst Erdőre –
nyilatkoztatta ki Judy. – És egy szép napon mindenki nagyon
meg fog lepődni.
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– Túl sokat jár az agya – csipkelődött Tillytuck.
Pat ebben a pillanatban éppen a kertben dolgozott békében

önmagával és a világgal. Itt valamiért sosem tartott a
változástól. A kert örömet talált önmagában: a virágok
vendégek voltak, nem rabok, a kék szarkalábak, a pipacsok
törékeny, tünékeny bája, a bögrevirágok, a finom
mályvaszínnel pettyezett lila, arany és fehér rózsák, a tejfehér és
borvörös liliomok…

Nyugat felé a nap már a fénylő hegyek távoli vidéke mögé
süllyedt, és a levegőt átjárta az az illatkeverék, ami csak Ezüst
Erdő kertjében volt jellemző. A szeretni való helyet lágy, lila
árnyékok uralták.

Milyen tündérlények voltak a vasvirágok magvai! Milyen
tüneményes név a „méhbalzsam"! Ilyen régvolt estéken füleli,
hogy hallja-e a munkából hazatérő Joe fütyörészését. Most már
nem fütyült senki. Sidnek nem volt szokása. Szegény Sid! Hát
sosem teszi már túl magát azon, hogy az után a gyűlöletes
Dorothy után sóvárogjon? Azt beszélték, hogy sokféle lánynak
udvarol. Ritkán látták Ezüst Erdőben. Egész nap dolgozott,
esténként pedig későig kimaradt. Anya tekintete néha nagyon
szomorú volt. Judy türelemre intett, azt mondta, Sid majd
magától hazatér. De Patnek nehezére esett türelmesnek lenni.
Néha kedve lett volna megrázni Sidet. Miért zárja ki így az
életéből? Ez a sötét gondolat mindig ott ólálkodott a háttérben.

Már leheletnyi szeptemberi hűvösség fújt az augusztusi
bágyadtságban. Ismét elmúlt egy nyár. Az évek kezdtek nagyon
gyorsan telni. Nos, Ezüst Erdőben igazán nem lesz nehéz
megöregedni, tűnődött Pat azoknak a filozofikus nyugalmával,
akik még messze járnak az idős kortól.

Hirtelen összevonta a szemöldökét. Az a nyomorult Mr.



245

Wheeler közeledett az ösvényen! Hála az égnek, hogy Rae
átment Winnie-hez! Újabb unalmas este vár rá, gondolta Pat.
Mikor érti már el a célzást, hogy a Rae iránti érdeklődése nem
kívánatos sem Rae, sem más számára? Pat estéjét a bájos
kertben elrontották. Hiszen csak tegnap járt itt! Kezd
elviselhetetlen nyűggé válni! Vajon botrányosan sutba vágja-e
Ezüst Erdő hagyományait, ha érthetőbben fogalmaz?

Pat üdvözlése kissé távolságtartó volt, és hűvösen folytatta a
szarkalábmagvak lenyisszantását. Merészke, aki a bokrok
között csavargott, rosszindulatú megjegyzéseket tett. Őt nem
lehetett rászedni.

Mr. Wheeler megállt, és lenézett Patre, aki egy régi,
napszítta nemezkalapot viselt, ami még Sidé volt, és amiről
nem gondolta volna – már ha egyáltalán megfordul a fejében –,
hogy férfiak csodálatát váltaná ki. A kalaphoz egy
agyonhordott, barna kreppruhát vett fel, amiben már nem tett
kárt a bogáncs és más szúrós termések. Sejtelme sem volt, hogy
a ruha meleg színei mennyire kiemelik bőre bársonyos
fehérségét, fényes haját és borostyánszínű szeme tüzét. A lehető
legjobban festett, és amikor a kissé hosszúra nyúlt hallgatás
után felemelte a tekintetét látogatójára, annak sötét,
kifejezésteljes szeme – Polly néni lányának jelzőjével élve –
különös fénnyel csillogott le rá. Pat fejében valószínűtlen
gondolat fordult meg, amit azonnal el is vetett. Csacskaság!
Bárcsak Mr. Wheeler ne állna olyan közel hozzá, gondolta,
hiszen így mindjárt tudta, mit evett vacsorára. És milyen
túlzottan duzzadt volt a piros szája! Arról nem is beszélve,
hogy mikor tisztított utoljára körmöt? Miért nem jön már végre
valaki?! Az emberek mindig másutt vannak, amikor szükség
lenne rájuk, amikor nincs, akkor pedig átesünk rajtuk.
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– Mosolyog – szólalt meg Mr. Wheeler halk, simogató
hangon. – Olyan elbűvölő a mosolya, Patricia! Mire gondol?

Irgalmas Isten, még csak az kéne, hogy elárulja neki, mi jár a
fejében! Patnek nehezére esett elfojtani a mosolyát. Aztán a
semmiből rászakadt a mindenség.

Mr. Wheeler megragadta a kezét, és lepillantott rá.
– Kis fehér kacsó – mormolta. – Egy kis fehér kéz, amely a

szívemet tartja a tenyerében.
Pat keze barna volt, és nem éppen kicsi. Megpróbálta

elhúzni, de Mr. Wheeler belekapaszkodott, aztán a karjával
átfogta Pat derekát. Szörnyű helyzet, ami még rosszabbra
fordult, ahogy Tillytuck mondta volna. Ha Judy most kinézne a
konyhaablakon!

– Ne legyen olyan… ostoba, kérem! – mondta Pat fagyosan.
– Nem vagyok ostoba, inkább nagyon is bölcs, régmúlt idők

minden bölcsessége belém szorult. – A hangja egyre halkabb és
gyöngédebb lett. – Hetek óta vártam erre a lehetőségre. Olyan
nehéz volt kettesben maradnom önnel. Legdrágább, legédesebb
angyalom, van fogalma, mennyire szeretem, hogy már ezer élet
óta maga után sóvárog a szívem?

– Eszembe sem jutott. – Szegény Pat csak ennyit tudott
kinyögni. – Azt hittem, Rae…

Mr. Wheeler lekezelően mosolygott.
– Hogy is gondolhatta, drágám? Miss Rachel bájos gyermek,

de maga az, akit szeretek, édesem, és az első pillanattól maga
volt, amióta csak a lelkem belefulladt gyönyörű szemébe! Azt
hiszem, egész életemben csak magáról ábrándoztam, és ez az
álom most valóra vált. – Megpróbálta Patet közelebb vonni
magához. – Hozzám tartozol, te is tudod. Olyan csodálatos
életünk lesz együtt, királynőm!
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Pat magához tért. Kirángatta a kezét Mr. Wheeler markából,
a nevetséges helyzet, amibe került, teljesen felpaprikázta.

– Felejtse el gyorsan ezt a badarságot, Mr. Wheeler! –
jelentette ki ellentmondást nem tűrően. – Halvány sejtelmem
sem volt, hogy így érez irántam. És… – folytatta egyre
dühösebben – honnan vette, hogy éppen magához megyek
feleségül?

Mr. Wheeler elejtette a kezét, és igen kellemetlen pillantással
tekintett le rá.

– Maga bátorított, hogy ezt gondoljam. – A hangja
elvesztette behízelgő mézesmázosságát. – Nem hiszem el, hogy
nem szeret.

– Pedig higgye csak el! – mondta fenyegetően Pat.
Szavai Mr. Wheeler elevenébe vágtak: az arca sötétvörös lett,

és hirtelen egy egészen más ember állt Pat előtt.
– Egyértelműen a tudomásomra hozta, hogy örül a

társaságomnak, Miss Gardiner. Mondhatnám feltűnően
kimutatta! Szerintem teljes joggal feltételezhettem, hogy
örömmel fogadja a házassági ajánlatomat, nagyon is nagy
örömmel! Szégyentelenül flörtölt velem, az orromnál fogva
vezetett a saját szórakozására, ahogy most már tisztán látom.
Tudhattam volna, hiszen előre figyelmeztettek, elmondták,
hogy maga…

Pat, miközben állta a férfi dühös tekintetét, úgy érezte
magát, mint azon a napon, amikor megfordította azt a régi,
gyönyörű, mohlepte követ a Suttogó Ösvényen, és meglátta, mi
van alatta.

– Azt hiszem, jobb, ha távozik, Mr. Wheeler – közölte
hidegen.

– Ó, már megyek is, megyek bizony, és nyugodjon meg,
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többé be nem teszem erre a helyre a lábam!
Mr. Wheeler feldúlt léptekkel távozott. Önteltsége jelentősen

megcsappant. Pat, akiben még most is különféle érzelmek
kavarogtak, besietett a konyhába, a székről elkergette a
felháborodott macskákat, és szabad folyást engedett
haragjának.

– Hohó, és mégis miről társalogtál a tisztelendő úrral a
kertben, ami miatt úgy rohant végig az úton, mint akit
kergetnek? – érdeklődött Judy.

– Judy, olyan sok egymással ellentétes dolgot érzek, hogy
nem is tudom, melyik a legerősebb. Az a borzalmas ember
tulajdonképpen arra kért engem… engem, Pat Gardinert… hogy
legyek a felesége! És hagymát evett, Judy!

– Egyébként te is tudtad, hogy vegetáriánus – mondta Judy
hűvösen. – Egy ideje már számítottam erre…

– De Judy! Honnan tudtad?
– Abbó', ahogy rád nézett, amikó' te nem figyeltél rá.
– Jaj, Judy, a legrosszabb, hogy azt hiszi, én bátorítottam!

Úgy érzem, szégyenbe kerültem. És amikor rájött, hogy nem
megyek hozzá, akkor… rettenetesen viselkedett. Semmilyen
néven nevezhető modora sincs, még rossz sem!

– Minél magasabbra mászik a majom, annál több látszik a
fenekéből – idézte Judy. – Ne vedd a szívedre, Patsy! Most már
örökre megszabadútál tőle.

– Én is így gondolom, Judy. Úgy érzem, komolyan gondolta,
amikor azt mondta, többé nem teszi be hozzánk a lábát.

– Nem lesz nagy veszteség – válaszolt Judy szarkasztikusan.
– Ezen a nyáron elfogta előlünk a napot. És… ne hidd, hogy őt
támogatom, Patsy, mert mindig az vót a véleményem, hogy
nem igazi úriember a bőre alatt, szóval te mégis folyton
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körülötte vótál…
– Azért tettem, hogy távol tartsam Rae-től! Azt hittem, elérti

a célzást. Álmomban sem gondoltam volna, hogy azt képzeli,
szerelmes vagyok belé. Belé! Judy, ez a világ tényleg képtelen és
fárasztó. Felmegyek a Hosszú Házba, szükségem van valamire,
ami kiűzi a lelkemből Wheeler tiszteletes emlékét, és a
pletykálkodás Suzanne-nal és Daviddel alkalmas erre.

– Kíváncsi vagyok, Cuki hogy veszi majd ezt – motyogta
maga elé Judy, amikor Pat elment. – Sokszor azt gondolom,
hogy ennél a háznál az öreg Judyn kívül senki sem lát
messzebb az orránál. Nos, legalább istennek hála, a
vándorprédikátortól megszabadútunk. De nem tudom, jobban
kedvelem-e nála ezt a Kirk nevű jóembert. Az is szemet vetett
rá. És nem kapkod; amikó' az ember másodjára nősül, mán
sokkal óvatosabb. De látom a jeleket. Kész csoda, hogy míg
Patsy panaszait hallgattam, a pácolt sonka nem lett túl sós. De
olyan most, mint ahogy a nagykönyvben meg van írva, és
szépen át is viszem a verembe, hogy kihűljön. Udvarlók jönnek-
mennek, de a kis vigasztaló falatjainkra mindig szükségünk
van.

A Hosszú Házban, David és Suzanne társaságában Pat
hamar megfeledkezett a haragjáról és a megaláztatásról. A
tűzrakóhely körül beszélgettek és nevettek, amit Kirkék Bets
félkörívben ültetett fái elé építettek. Ikábód David közelében
ült, Alphonso pedig felváltva részesítette kegyeiben a lányokat,
nyugatról az Esthajnalcsillag nézett le a felhők lilás sánca
mögül. Pat úgy érezte, hogy minden idefent töltött estével
rejtélyes módon egyre bölcsebbé és érettebbé válik. Olyan más
volt itt a beszélgetés, olyan mély és ösztönző, gondolatokban
gazdag! A múlt kísértetei elhalványultak. Pat kezdett úgy
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gondolni a Hosszú Házra, mint Suzanne és David otthonára, és
már nem, mint Betsére.

„Ő idősebb lesz, én meg fiatalabb. Talán középen
találkozunk” – gondolta David.

„Lélekben egykorúak” – gondolta Suzanne.
De senki sem tudta, mit gondol Ikábód vagy Smaragdzöld

Szemű Alphonso.
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A negyedik év

1.

Egy november végi estén Pat vágyakozva nézett ki a Kis
Szalon ablakán. Ismét vége lett egy nyárnak! Milyen gyorsan
múlnak mostanában a nyarak! Kicsit havazott, aztán leszállt a
kemény, szürke alkonyat, a fagyos levegő újabb havazással
fenyegetett. A hideg, ellenséges árnyékok mintha kiperegtek
volna az Ezüst Erdőből. Csípős szél ostorozott mindent, mintha
a világon akarta volna kitölteni rosszkedvét. Néhány
elhagyatott, sárga levél motollaként pörgött a gyepen. A nagy
almafa egyik ágán, amelyen még azután is sokáig megmaradtak
a sárgászöld almák, hogy már lehullottak a levelek,
magányosan lengett egy üres fészek. Az almák ehetetlenek
voltak, és sosem szedték le őket, de a tavasszal virágba borult fa
olyan gyönyörű volt, hogy Pat nem engedte kivágni.

Pat az ilyen napokat hívta durcásnak, és még a gát melletti
magas, sötét, hóval behintett ágú lucfenyő szépsége láttán sem
borzongott meg úgy, ahogy az ilyen látványtól szokott. Olyan
nap, gondolta, amikor az emberek veszekednek, már ha Ezüst
Erdőben valaha is előfordulna ilyesmi. De a november mindig
is bosszantó hónap volt: az egyik nap ragyogó, a másik nap
kíméletlen. Az ember sosem tudta előre, hányadán áll majd
vele.

És Pat ezt az estét sem szerette: úgy érezte, mintha a
változás hosszú ujja, amely állandóan kinyúlt felé, most azon a
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ponton lett volna, hogy el is éri.
Nyugtalan volt. Szívesen felment volna a Hosszú Házba, de

Kirkék távol voltak. Bárcsak Rae hazajönne, gondolta… Tanítás
után biztos benézett valakihez, bár az elmúlt két hónapban nem
volt a régi önmaga. Pat nem tudta volna pontosan
megmondani, mennyiben változott meg, de érzékeny lelke
megérezte.

Rae néha ingerült lett, holott mindig olyan derűs volt a
természete. Pat olykor úgy érezte, hogy amikor mások
jelenlétében megpróbált jelentőségteljesen összenézni vele,
hogy együtt élvezzék egy árnyaltabb tréfa savát-borsát, Rae
elfordította a tekintetét, és válaszképpen meg sem csillant a
szeme. És időnként mintha a meg nem értettség pózát vette
volna fel. Mi lehet a baj? Rosszul mennek a dolgai az iskolában?
Abból, amit Patnek sikerült megtudnia, úgy tűnt, hogy minden
rendben van, de képtelen volt szabadulni az érzéstől, hogy Rae-
t valami titkos gond rágja. Most először olyan baj, amit nem
oszt meg vele. Valójában nem történt változás, Pat időnként
mégis úgy érezte, mintha minden megváltozott volna. Egyszer
fel is tette Rae-nek a kérdést, hogy nem aggasztja-e valami, de
Rae olyan élesen förmedt rá egy „Ugyan, menj már!” kiáltással,
hogy Pat elhallgatott. Csak nem azért történik mindez, mert Mr.
Wheeler hirtelen felhagyott Ezüst Erdő látogatásával, és
állítólag heves viszonyba bonyolódott egy New Brunswickból
ideérkező lánnyal? Csak nem ennek köszönhető reggelente a
Rae kék szeme alatti gyászos, lila karika?

Pat azzal nyugtatta magát, hogy majd ez is elmúlik. És
időközben Ezüst Erdő minden bajt elviselhetővé tesz. Pat
minden évvel egyre jobban szerette a farmot és a számtalan kis
ház körüli szertartást, amelyek olyan sokat jelentettek számára.



253

Valahányszor hazajött Ezüst Erdőbe, az itteni béke, méltóság és
szépség a bűvkörébe vonta. Itt nem történhetett semmi igazán
szörnyű.

Judy vidám életfilozófiája is rendületlen volt, de Pat még
neki sem volt képes megemlíteni a közte és Rae közötti változás
megfoghatatlan jegességét. Esténként, amikor összegyűltek a
konyhában, és Tillytuck hegedült, Pat néha úgy érezte, hogy
biztos csak képzeli az egészet, mert Rae volt közülük a
legvidámabb, talán „túl vidám is", gondolta Judy, bár sosem
mondta. A dolgok sokszor maguktól is rendbe jönnek, ha az
ember időt hagy nekik. Judyt jobban nyugtalanította a Sid
barna szemében olykor látott nyughatatlanság, bizonyos
szóbeszédekről nem is szólva, amelyek időnként a fülébe
jutottak.

Pat meggyújtotta a lámpát, amikor Sid és Rae belépett. Rae
egy székre hajította az iskolai könyveket, és nem szólt semmit.
Sid viszont kuncogott, és hírekkel is szolgált:

– A vándorprédikátorod elment, Pat. A szent keresztények
téged hibáztatnak, hogy ez történt. Azt mondják, flörtöltél vele,
és bolondot csináltál belőle, és most ki nem állhatja ezt a helyet.
Polly néni kivált pikkel rád. Imádta azt a lelkipásztort.

Sid élcelődve mesélte el mindezt, és Pat már készült is egy
nevetős viszontválasszal, amikor egy felszisszenés és sírás
közötti, elfojtott hang hallatszott. Mindketten Rae-re néztek.

– Úristen, húgocskám, mindjárt leég a szempillád, ha ilyen
lángoló tekintetet vetsz! – tréfálkozott Sid.

Rae ügyet sem vetett rá, csak Patre meredt.
– Szóval ez a te műved! Te kergetted el innen! – szólalt meg

halk, feszült hangon, amilyet Pat még sosem hallott a tizenhét
éves Rae szájából, akire még mindig gyermekként gondolt. Pat
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majdnem felnevetett, de aztán ajkára fagyott a kacagás. Ó,
szegény drága, hiszen komolyan beszél! És milyen csinos volt
aranybarna ruhájában, kipirult arcával és lázas tekintetével! A
sötét sarokban valósággal világított az arca, mint egy lámpa!
Olyan édes volt, és olyan abszurd, és persze halálosan komoly!
Ennek az utolsó meglátásnak figyelmeztetnie kellett volna
Patet, de nem ez történt.

– Rae drágám, ne bolondozz! – szólt rá gyöngéden.
– Ne bolondozzak?! – gúnyolódott Rae magából kikelve. –

tudom, hogy te így szoktál hozzáállni, mindig is így tettél! Én
persze csak kisbaba vagyok, nekem nincsenek jogaim, se
érzéseim! Semmi érzésem! Nem formálhatok jogot arra, hogy
emberi lénynek tekints. „Ne bolondozz!", mondja a bölcs
Patricia. Hát ez aztán okos ötlet!

Rae hangja remegett a szenvedélyes kifakadás közben.
Kirohant a Kis Szalonból, és arany forgószélként vágtatott fel a
lépcsőn. A szobájáig három ajtó is volt, mindet bevágta.

– Tyűha! – füttyentett Sid. – Mindig is tudtam, hogy nagyon
odavan Wheelerért, de nem hittem, hogy ilyen mélyek az
érzései.

– Sid, csak nem hiszed, hogy komolyan szerette?
– Ó, hát biztos csak szalmaláng. Mind túléltük egyszer. De

amikor véget ér, nagyon fáj – nevetett Sid kissé keserűen.
Pat felment a szobájába. Rae fel-alá járkált, mint egy ketrecbe

zárt vadállat. Feldúlt, ifjú arcát testvére felé fordította.
– Hagyj békén, jó? Nem okoztál még elég bajt? Szándékosan

elvetted tőlem! Láttam, hogy megpróbálod magadba
bolondítani. Ugyan mennyi esélyem maradt? Mégis
megbocsátottam neked. De most, hogy elment, elment és soha
többé nem látom, hát ezt egyszerűen nem bírom elviselni!
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Gyűlöllek, gyűlöllek és gyűlölök mindent.
– Kérlek, ne veszekedjünk! – könyörgött Pat tehetetlenül.

Igyekezett lehiggadni, és ezért kétségbeesetten felkapta a
legjobb selyemharisnyáját, hogy megtisztítsa a tükröt. Fogalma
sem volt, mit tart a kezében. Rae számára ez volt az utolsó
csepp a pohárban.

– Ki veszekszik? Ne próbálj meg engem hibáztatni!
– Jaj, Rae, Rae… ne forgass ki mindent, amit mondok, hogy

aztán máshogy állítsd be!
– Szóval ne forgassam ki, mondja őnagysága. Ki forgatott ki

mindent idén nyáron, egész nyáron, hogy elhitesse vele, még
gyerek vagyok? Olyan érdekes végignézni, ahogy a férfi, akit az
ember szeret, egy másik nőnek, ráadásul a saját testvérének
udvarol, aki szántszándékkal, a maga szórakoztatására
megpróbálja magába bolondítani!

– Rae… soha, de soha! Én tényleg igyekeztelek
megmenteni…

– Megmenteni! Ugyan mitől? Okkal habozol. Tudod jól,
hogy elültetted a bogarat a fülében, hogy nekem Jerry Arnold
tetszik. Egy ilyen jelentéktelen mitugrász! Pedig én mindvégig
Lawrence Wheelert szerettem, és ezt te is tudtad. Ő is
viszontszeretett, amíg te közénk nem álltál. Igenis szeretett!
Amikor megismerkedtünk, mindketten éreztük, tudtuk, hogy
ezernyi korábbi életünkben is szerettük egymást.

Pat akarata ellenére is elmosolyodott. Ráismert a prédikátor
kifejezésére. A kifejező tekintetű Lawrence Wheeler nem
ugyanezt mondta neki is?

– Beszélgessünk, vagy legalábbis próbáljuk meg, mint kél
felnőtt ember – javasolta Pat kedvesen.

– De hát én nem vagyok felnőtt, hanem még gyerek! – Rae
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lázasan rótta a köröket. – Egy gyerek nem lát, nem szeret, nem
szenved. Nem szenved! Ó, hogy min mentem keresztül az elmúlt
két hónapban! És senki sem vette észre, senki sem értett meg,
senki sem próbált megérteni! Te semmi esetre sem. Téged nem
érdekel más, csak Ezüst Erdő. Azért viselkedtél így, mert
eszelősen igyekszel olyannak megőrizni Ezüst Erdőt, amilyen
mindig is volt. A saját nővérem így kihasznált!

Pat elvesztette a türelmét és méregbe gurult. Hogy egy
olyan figura miatt rendezzen Rae ilyen jelenetet!

– Túl messzire mentél – jegyezte meg fagyos hangon.
– Egyetértek – válaszolta azonnal ugyanolyan fagyosan Rae.
– Majd ha észhez térsz, talán rá fogsz ébredni, micsoda buta

libaként viselkedtél egy tehénszemű vándorprédikátor miatt.
– Nem gondolod, hogy kissé vulgárisan fogalmazol, kedves

Patricia? – kérdezte Rae dermesztő tekintettel. – Én
természetesen nem számítok, de létezik jó ízlés is. Egyebek
között erről, úgy látszik, megfeledkeztél. Soha többé ne említsd a
jelenlétemben Lawrence Wheeler nevét.

Pat összeszorította a száját, hogy ne mondjon olyasmit, amit
később nagyon megbánna, és ettől elmúlt a rátörő heves vágy.

– Mindketten elvesztettük a fejünket, Rae, és butaságokat
beszéltünk. Reggel más színben látjuk majd.

– Valóban? Én sosem látom máshogy, és sosem bocsátok
meg neked, Pat Gardiner. Soha! Te és az öreg özvegyembered!

– Most ki a közönséges? – öntötte el a pulykaméreg ismét
Patet. – Mr. Kirk legalább úriember!

– Felteszem, hogy Lawrence Wheeler nem az…
– Azt tételezel fel, amit csak akarsz. Te vetetted fel ismét a

nevét. Egyszerűen túl szentimentális volt. Nem is álmodtam
volna, hogy te, Rae Gardiner az Ezüst Erdőből, komolyan
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veszed. És hagymát evett, mielőtt megkérte a kezem!
– Á, szóval megkért! Nem is tudtam, hogy ilyen messzire

vezetted az orránál fogva. Azt hittem, még te is adsz magadra
annyit, hogy idáig nem jutsz el.

– Elég ebből – mondta Pat remegő hangon.
– Szerintem is. De hadd mondjak valamit, Pat Gardiner.

Mivel annyira eltökélt szándékod „megmenteni” másokat,
igazán többet törődhetnél Siddel. Megint May Binnie körül
legyeskedik. Hetek óta tudom, de nem szóltam róla, mert
tudtam, hogy nyugtalanítana. Én tekintettel voltam rád. De
téged annyira csak az foglalkoztatott, hogy irányítsd az
életemet, hogy már nem törődtél azzal, mit tesz Sid.

– Rae drágám, mindketten feldúltak vagyunk, olyasmiket
mondunk, amiket nem kellene. Felejtsük el ezt az egészet! Senki
sem tudhatja meg, hogy veszekedtünk…

– Az sem érdekel, ha az egész világ megtudja.
Rae kimasírozott a szobából. Nem is jött vissza. Aznap éjjel a

Költő Szobájában aludt, már ha aludt egyáltalán. Pat egy percre
sem hunyta le a szemét. Az anyja műtétje előtti éjszaka óta most
fordult elő másodszor, hogy nem aludt. Hisz az lehetetlen,
hogy ő és Rae veszekedtek! Ennyi év összetartozás és szeretet,
az egymásnak elmondott és megőrzött titkok után! Ez csak egy
szörnyű rémálom lehet. A Binnie lányok mindig veszekedtek,
tőlük jobbat el sem lehetett várni. De Ezüst Erdőben egyszerűen
nem fordult elő ilyesmi! Vajon van-e igazság abban, amit Rae
Mayről és Sidről mesélt? Biztos nem. Az egész csak alaptalan
pletyka. May Binnie persze csinos azzal a feltűnő, dús, fekete
hajával, élénk színeivel, nevetős, merész, ragyogó szemével. De
Bets vagy az édes, megtéveszteti Dorothy után Sid nem
mutatott iránta érdeklődést. Pat elhessegette a nyugtalanító
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gondolatot. A két Glenben olyan hamar lábra kel a pletyka!
Most semmi más nem számít, csak a Rae-vel folytatott
veszekedés.

Aztán hajnalodni kezdett. A kora hajnal sivár dolog,
olyankor semmi sem egészen emberi. A világ „túlvilági”. És a
mellette álló kis ágyban nem aludt ott Rae. Pat mindig is
szerette elnézni, ahogy Rae ébredezik, olyan szépen ébredt! A
reggeli napsugár a fejére hullott, és meleg aranyfényt vont köré
a párnán. De ma reggel se Rae, se napsütés. Pat felült, és
kinézett az ablakon. A vékony hóréteg alatt, a hajnali; szürke
derengésben lassan kirajzolódtak a majorsági épületek. A
Mazsolás Sütemény Mezőn át a templomcsűrtől az apró
birkalábnyomok hosszú sorát akár Pán Péter is hagyhatta
volna. A hajnali csípős, buta szellő az eresz körül sóhajtozott. A
magtár tetejére egy raj fenyőpinty telepedett. Az Elmúlt Nyarak
Mezején a szénakazlak törpéknek látszottak a halvány
szürkeségben. Pat búsan nézte a szél szaggatta felhőket és a
tágas, fehér mezőket, a magányos hajnalcsillagot. Minden olyan
volt, mint régen, mégis minden rettenetesen megváltozott.

Pat önmaga kísértetének látszott a reggelinél, Rae viszont
hűvösen, vidáman, mosolyogva jött le, és az arca sugárzott,
mint a nap. Fesztelenül odavetett valami semmiséget Patnek,
vígan évődött Siddel, megdicsérte Judy muffinját, és Merészke
fejét búcsúzóul megsimogatva elment tanítani.

Pat igyekezett megkönnyebbülést érezni. Vége, elmúlt. Rae
szégyelli a kirohanását, és nem akar tudomást venni róla.
Igyekszik úgy tenni, mintha mi sem történt volna.

„Én sem foglalkozom vele” – fogadkozott Pat, de a szívében
makacsul ült egy kis fájdalom még azután is, hogy megbeszélte
az esetet Judyval, aki mindvégig gyanította, hogy Rae olyan
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titkos bánatot hordoz magában, ami tizenhét éves korban
iszonyatosan nagynak tűnik.

– Szörnyű volt, Judy. Mindketten kijöttünk a sodrunkból, és
kemény dolgokat mondtunk. Olyasmiket, amiket nem lehet
elfelejteni.

– Hohó, meglepő, mi mindent el tudunk felejteni az életben
– mondta Judy.

– De olyan… kiábrándító volt, Judy. Ezüst Erdőben azelőtt
sosem volt veszekedés.

– Hohó, drágám, még hogy nem vót? Nem is egy, amikó'
apád és a testvérei felnőttek. A ház is zengett, ahogy egymással
ordibáltak, és Edith időnként mindenkiről jól megmondta a
véleményit. Ez is elmúlik, ahogy azok is elfelejtődtek. Hallottad
már, hogy South Glenből az öreg Angus MacLeod miér' nem
akasztotta fel magát? Úgy döntött, megteszi, mer' túlságosan
unalmas vót az élet, de aztán összeveszett a feleségivel,
életükben először! Ez aztán annyi színt vitt az életibe, hogy
kiment, és egy borjút kötött ki a kötéllel, s többé sosem esett
kísértésbe. Ami szegény kis Cukit illeti, az a fájdalom, amit
most érez, arról azt hiszi, örökké tart, de te oda se figyelj rá, Pat,
légy csak önmagad, és minden úgy lesz, mint régen, csak még
jobb!

– Anya nem tudhatja meg. Neki nem okoznék fájdalmat –
tökélte el Pat.

– Ha Patnek sikerül elüle eltitkóni, akkó' okosabb, mint
gondútam – mondta Judy Kandúr uraságnak, amikor Pat
kiment. – Félek, ez a veszekedés komolyabb, mint ahogy
Patsynek állítottam. Amikó' két ember nem érez sokat egymás
iránt, a köztük kitört veszekedés sem jelentős. Hamar
kibékűnek. De amikor úgy szeretik egymást, mint Patsy és
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Cuki, akkó' mély sebet hagy, és nehéz elfelejteni. Bárcsak
Hosszú Alec elkergette vóna azt a vándorprédikátort a
puskájával Ezüst Erdőből, amikó' először vetette azt a
tehínszemit erre a házra. Mi a csudát látnak benne a lyányok?
Amikó' először látogatott ide, majdnem ráült Kandúr uraságra!
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2.

Pat számára nehéz volt a december. Az élet úgy vonszolta
magát, mint egy sebesült állat. Korán beköszöntött a tél, három
héten át megállás nélkül havazott. Kis vihardémonok táncoltak
az udvaron, és örvénylettek az úton. Mindenütt hatalmas
hótorlaszok emelkedtek, a napsütésben fehéren vakítottak, de
árnyékos oldaluk halványan kéklett. A hideg kémények takaros
kis hósapkát viseltek. Pat, amikor hótalpon arra járt, látta, hogy
a Titkos Mezőn nagyon mély a hó. Úgy érezte, soha többé nem
köszönt be a tavasz. Se Ezüst Erdőben, se a szívében. Egy ritka
tiszta, napsütéses napon a világot betakarta a gyémántpor:
hideg, szemkápráztató, csodás és szívtelen volt. A téli holdfény
szépségét visszatükrözték a jégvirágos ablakok, és a hideg,
barátságtalan csillagok alatt a fagy hárfázott. Legalábbis Pat
barátságtalannak érezte őket. Az élet nem tért vissza a
megszokott kerékvágásba. Rae és közte megmaradt a hidegség,
olyasminek az árnyéka, amiről nem volt szabad beszélni, amit
muszáj volt elfelejteni, mégsem sikerült egyiküknek sem. Rae
örökösen felületes témákról csivitelt, de minden mással
kapcsolatban a haragnál is iszonyúbb csendbe burkolódzott.
Mindig az a hamis, udvarias és kedélyes vidámság! Pat
rettenetesnek érezte Rae udvariasságát. Mintha idegenek lettek
volna. Azok is voltak. Rae mindörökre bezárta a szívét a
testvére előtt.

Karácsony előtt Rae félvállról bejelentette, hogy ösztöndíjat
kapott: Guelphben, az Ontariói Mezőgazdasági Főiskolán vehet
részt egy három hónapos természettudományos képzésen, és
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azt mondta, élni szeretne a lehetőséggel. A kuratórium
engedélyezte a távollétét, és a South Glen-i Molly MacLeod
helyettesíti ez alatt a három hónap alatt.

– Hát ez nagyszerű! – mondta Pat, aki tudta, hogy Rae már
hetek óta tudhat erről a lehetőségről, de egy szóval sem
említette.

– Ugye? – kérdezte élénk lelkesedéssel Rae.
A következő napokban nagyon lefoglalták az előkészületek,

és csak mintegy mellékesen beszélt a terveiről. Csupa ragyogás
és sziporkázás volt, könyörtelenül ugratta Judyt, mert Judy félt,
hogy Rae Guelphben rászokik majd a cigarettára. De soha
semmiben nem kérte ki Pat tanácsát, és amikor karácsonykor
Pat egy vörös kimonót adott neki, amelyre sötétebb vörössel
krizantémokat hímeztek, és azt mondta, ezt talán kellemes lesz
Guelphben viselnie, Rae csak ennyit mondott:

– Milyen kedves tőled! Igazán kivételesen szép!
De nem szólt arról Patnek, hogy Horace bácsi csekket

küldött neki egy új kabátra, és amikor megvett egy igazi,
lenyűgöző leopárdbundát, amelynek fókaszőrme gallérja és
kézelője volt, megmutatta anyának, Judynak, a néniknek, csak
Patnek nem. Otthagyta csak az ágyán, hogy Pat is megnézze, ha
akarja. Patet ez annyira megsebezte, hogy nem is hozta föl.

Amikor Rae a leopárdbundájában és egy kis zöld kalapban,
amelyet kihívóan, féloldalasan a szemébe húzott, igen
elegánsan és felnőttesen elutazott, Patet is megcsókolta
búcsúzóul, akárcsak a többieket, de az ajka csak súrolta az
arcát, és a csók jórészt a levegőben csattant. Pat szíve majd'
megszakadt, ahogy nézte, amint eltűnik szem elől, és éjjel
álomba sírta magát. Elviselhetetlennek érezte a magányt. Nem
bírt Rae üres ágyára nézni, vagy a kis bronzszínű papucsra,
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amiben Rae olyan sokat táncolt, de amit túl kopottnak talált,
hogy Guelphbe elvigye. Az egyik elhagyatottan hevert a
komód, a másik az ágy alatt. Pat felkelt, és egymás mellé tette
őket. Így nem látszottak olyan búsnak és eldobottnak.

Igaz, hogy hetek óta nem volt őszinte meghittség közte és
Rae között, bár egy szobában aludtak, és egy asztalnál étkeztek.
De most, hogy Rae elutazott, Pat úgy érezte, mintha a reményt
is magával vitte volna. Túl büszke és megbántott volt, hogy
kibeszélje a történteket Judyval. Életében először nem tudott
valamiről Judyval beszélgetni.

Rae hideg, közömbös búcsúcsókja! A kis Cukié, aki dundi
kis karjával átölelte a nyakát, és olyan „keményen” szerette! Pat
már a gondolatot is kibírhatatlannak érezte. A falon lógó új
naptárra nézett: a díszes példányt Tillytucktól kapta. Mindig is
izgalmasnak tekintette a naptárakat, mégis valami retteneteset
érzett bennük. Jó móka volt végiglapozni, és eltűnődni, vajon
mi történik majd ezen vagy azon a napon. Most azonban
gyűlölettel tekintett rá. Három hónapot kellett túlélni, amíg Rae
hazatér. És vajon javul-e a helyzet, ha ismét itthon lesz?

Merészke ballagott be halkan, és felugrott az ágyra. Pat a
karjába vette. Drága, öreg macska, ő legalább megmaradt neki.
És persze Ezüst Erdő! Akármi történt vagy múlt el, bárki is
szerette vagy nem szerette, Ezüst Erdő mindig ott volt.

Pat azonban olyan nyúzott és levert volt a reggelinél, hogy
Judy vándorprédikátorokkal kapcsolatos gondolatai nem tűrték
a nyomdafestéket.

A sivár tél alatt Pat egyetlen örömét a Hosszú Házban töltött
esték jelentették. Suzanne és David kedvesen és megértően
viselkedett, közülük is elsősorban David. „Olyan kellemesen
érzem magam mindig a társaságában” – gondolta Pat. Ez
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vigasztalta, és Hilary levelei, amelyek mindig lelket öntöttek
belé és felvidították. Arra az időre tartogatta az elolvasásukat,
amikor az éj leszállta előtt elérkezett az az ibolyakék óra,
amikor régebben Rae-vel a szobájukban beszélgettek és
tréfálkoztak. Hilary levelei után mindig jobban aludt. Rae
levelei után pedig nagyon rosszul. Rae ugyanis rendszeresen írt
Patnek: sekélyes, rövid kis leveleket, amelyekkel csak még
mélyebbre döfte a tőrt Pat szívébe. Csupa főiskolai hír, tréfa,
olyasmi, amit bárkinek írhatott volna. Soha egyetlen szó sem
Ezüst Erdő dolgairól, semmi utalás az otthoni tréfás esetekre.
Rae ezekről csak Judynak és anyának írt. „Amikor az egyetem
felett meglátom az Esthajnalcsillagot, mindig Ezüst Erdőre
gondolok” – írta Judynak. Bárcsak nekem írta volna, gondolta
Pat.

Pat egy doboznyi finomságot küldött Rae-nek, aki ömlengve
mondott köszönetet.

„Semmi kétség, fiatalos ízlésre vall, ha az embernek folyton
az evésen jár az esze” – írta vissza. „De a lányok nagyra
értékelték a küldeményedet. Igazán nagyon kedves volt tőled,
hogy eszedbe jutott elküldeni”. – Mintha idegen, kívülálló
lennék, akitől nem lehet elvárni, hogy ajándékcsomagot
küldjön, gondolta Pat. „Hallom, hogy Tom bácsi mumpszos
lett, és Tillytuck még most is zsoltárokat üvölt a magtárban a
holdnak. És azt is, hogy Sid még mindig May Binnie körül
legyeskedik. May meg fogja kaparintani magának. A Binnie-k
sosem eresztik, amit megfognak. Mit gondolsz, nagy botrány
lenne North Glenben, ha élénksárga esőkabátban jönnék haza?
Vagy egy olyan hosszú, testhez álló, elegáns estélyi ruhát
vennék fel? Ezüst Erdőnek már ideje lenne felébrednie, hogy
változik a divat. Tegnap este levelet kaptam Hilarytől. Furcsa,
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hogy ez az utolsó éve az egyetemen. Újabb építészösztöndíjat
kapott, és amint végez, Brit Columbiába költözik. Úgy gondolja,
meg tud látogatni itt, mielőtt hazamegyek.”

Hilary egy szóval sem említette a terveit Patnek. Mr.
Wheeler házasságkötéséről az értesítést aznap lehetett az
újságban olvasni. Judy dühösen szúrta fel a hírt hozó lapot, és a
piszkavassal lenyomta a tűzbe.

Két héttel később március vége volt, és Judy elővette a
festékes fazekát. És Rae-t hazavárták. Pat rettegett tőle, aztán
meghasadt a szíve, hogy retteg.

– Mi a baj idén tavasszal Pattel? – kérdezte Hosszú Alec
Judyt. – Egész télen nem volt önmaga, most meg kifejezetten
búslakodik. Talán szerelmes valakibe?

Judy felhorkant.
– Akkor talán pezsdítőszerre van szüksége? Emlékszem,

üvegszám töltötted belénk tavasszal a kénes-melaszos tonikot,
Judy. Lehet, hogy neki is jót tenne.

De Judy nem hitte, hogy a kén meg a melasz sokat segítene
Paten.
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3.

Enyhe idő volt, amikor Rae hazajött, a kora tavasz
langymelege járta át a levegőt. A természet ilyenkor még
kimerült a téllel folytatott küzdelem után. Éjjel ködszitálósan,
gyengén havazott, és aznap délután Pat nekivágott a Titkos
Mezőnek, hogy egy kis bátorságot merítsen Rae visszatérte
előtt. Gyönyörűek voltak a csendes erdők a fehér mohás fákkal.
Lépésenként újabb és újabb bűbájok várták, mintha becsvágyó
manóiparosok szerették volna bemutatni, pusztán a dolgát
tudó, ügyes kézzel mit lehet kihozni a semmiből. Egy ilyen
havazás a szépség legfinomabb próbája, gondolta Pat. A
csúfságokat vagy a torzulásokat kíméletlenül megmutatta, de a
szépség és a kellem csak szebb és bajosabb lett, hogy benne
kinyilvánítsa kegyelmének túláradó bőségét. Bárcsak lett volna
vele valaki, akivel együtt élvezhette volna ezt a káprázatod
Hilary, Suzanne, David vagy Rae! Rae! De Rae pár óra múlva
hazaérkezik, s mesterkélt szívélyességgel és csillogó, közömbös
tekintettel néz majd rá.

„Nem bírom” – gondolta Pat nyomorúságosan.
Amikor meghallotta a száncsengőket a „homályban” az út

felől, a szobájába menekült. Mindenki más a konyhában gyűlt
össze, hogy ott várják Rae-t: anya, Sid, Judy, Tillytuck és a
macskák. Pat úgy érezte, neki nincs helye vagy osztályrésze
közöttük.

Hidegebbre fordult az idő. A havas fák mögött vékony, zöld
csík volt az ég, a nyírfák felett az esthajnalcsillag ezüst
boldogsága tündökölt. Pat hallotta lentről a kitörő nevetést és
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üdvözléseket. Úgy vélte, talán most illene már lemennie.
De gyors léptek zaja hallatszott a lépcső felől, és Pat hirtelen

úgy érezte, mintha elfogyott volna a levegő a szobában. Rae
rontott be, a rózsás, sugárzó Rae, a szeme kék volt, mint
mindig, a szája, mint egy csókolt rózsa. Szenvedélyes,
leopárdbundás ölelésébe vonta Patet.

– Patsy drágám, miért nem voltál lent? Jaj, de jó viszontlátni!
A régi Rae volt. Pat attól félt, hogy felüvölt. Az élet ismét

gyönyörű lett. Mintha egy szörnyű álomból ébredt volna, hogy
aztán megpillantsa a csillagfényes eget.

– Egy szavad sincs hozzám, Pat? Ugye, már nem haragszol
rám? Ó, nem hibáztatnálak, ha így lenne. Címeres hatökörként
viselkedtem. Az összeveszésünk után nem sokkal rá is jöttem,
de büszkeségemben nem akartam beismerni. Te meg olyan
fagyos, merev leveleket írtál, amíg távol voltam!

– Ó! – Pat egyszerre sírt és nevetett. Átölelték egymást.
Minden rendben volt, gyönyörűségesen rendben.

Csodálatos este volt. Mindenki élvezte Judy
felülmúlhatatlan vacsoráját. Rae falatkákkal etette a macskákat,
Tillytuck és Judy önmagukon is túltettek a mesélésben. Rae
tekintete újra meg újra Patét kereste a régi összetartásban. Még
William király is úgy festett, mintha most végre tényleg átkelne
a Boyne-on. De a legjobb lefekvéskor következett, amikor nagy
elragadtatással átbeszélték a napot, mialatt Merészke Pat ágyán
meresztgette a karmait, Popka pedig aranyszemével pislogott
Rae-re.

– Hát nem lelket vidító megint jó testvérekként élni? –
kiáltott fel Rae. – Olyan, mint a Bibliában, amikor együtt
örvendezének a hajnalcsillagok13. Rémes volt, egyszerűen

13 Jób38:7
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borzalmas! Hogy lehettem ilyen kis bolond? Egész ősszel
önsajnálatban fetrengtem, és aztán úgy tűnt, ki kell robbannia
belőlem. És mindezt amiatt… az alak miatt! Úgy restellem, hogy
valaha is szerettem! Nem is értem, hogy lehettem olyan szer…
szertelen. És mégis valami rettenetesen beleestem.
Természetesen a szívem mélyén tökéletesen tisztában voltam
vele, hogy soha nem lesz belőle semmi. A rajongásom
legrosszabb pillanataiban, amikor mindenki előtt azt próbáltam
meg eljátszani, hogy szemernyit sem törődöm vele, tudtam,
hogy egyetlen ezüst erdőbeli lány sem mehet hozzá egy
vándorprédikátorhoz. De ez sem akadályozott meg abban,
hogy ne bolonduljak érte. Olyan romantikusnak éreztem ezt a
reménytelen szerelmet! Tudod, hogy értem: két szerető lelket
örökre elválaszt a családi büszkeség meg efféle. Most már
belátom, hogy egyszerűen élvezetet találtam az egészben. Hogy
nézett rám a csűr másik végéből! Egyszer, amikor a Bibliából
olvasott fel, hogy: „ímé, szép vagy, én mátkám, ímé szép vagy,
a te szemeid olyanok, mint a galambok"14, és közben egyenesen
rám nézett, én pedig majd' belehaltam az elragadtatásba! Akkor
valóban szerelmes volt belém. Nem láttad a verset, amit nekem
írt, Pat. Úgy tűnt, mindenre féltékeny, a „szélre, ami a fülembe
suttogott", a „napfényre, ami a hajamon játszik", a „holdfényre,
ami a párnámon fekszik”. A sorokat nem lehetett skandálni, a
rímek sántítottak, én mégis remekműnek éreztem. Ugye, nem
csodálkozol, hogy elfutott a méreg, amikor közbeléptél, és
elhalásztad az orrom elől? Apropó, hallottad, hogy megnősült,
Pat?

– Igen. Láttam az újságban.
– Ó, nekem meg elküldött egy kihirdetést – kuncogott Rae. –

14 Énekek 1:15
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Látnod kellett volna! A szélét nefelejcsekkel cikornyázta ki. Ha
addig nem térek magamhoz, ez bizonyosan kigyógyított volna.
Miért van megírva a csillagokban, Pat, hogy a lányoknak
muszáj bolondot csinálniuk magukból?

– Mindketten csacsik voltunk – ismerte el Pat.
– Fogjuk rá az egészet a holdra! – javasolta Rae.
Nagyon közel érezték magukat egymáshoz. Aztán Judy

jelent meg két bögre forró kakaóval meg egy „kis falatkával",
ami püspökkenyérből és egy marék mazsolából állt, mintha
még mindig gyerekek volnának.

– Gondolj csak bele – mondta Pat –, hogy másoknak ez a nap
csak egy szerda volt! Számomra viszont az a nap, amikor
hazajöttél… hozzám… visszatértél az életembe. Lehet, hogy a
naptár szerint még március van, de a szívemben már április,
tele tavaszi dallal.

– Igyunk arra – lengette a kakaóját Rae –, hogy több eszem
lesz a következő években.

– Hogy mindkettőnknek több eszünk lesz – helyesbített Pat.
– Csodálatos megint itthon lenni! – sóhajtott fel Rae. –

Pompásan éreztem magam Guelphben, és tényleg nagyon sokat
tanultam, a természettudományoknál jóval többet. És a
társasági élet is egész jó volt. Volt néhány helyes fiú. És mesés
utazást tettünk a Niagarához. De hajlok rá, hogy egyetértsek
veled: Ezüst Erdőnek nincs párja. Valamit tesz azokkal, akik itt
élnek. És azok a drága macskák! Amióta elhagytam a szigetet,
egyetlen rendes macskát sem láttam, Pat. Egyetlen olyat sem,
amelyik igazán élvezte volna a macskaságát. Bárcsak valami
őrültséggel meg tudnánk ezt ünnepelni! Mondjuk, kint
aludhatnánk a holdfényben vagy ilyesmi. Túlságosan
márciusos az idő. Ezért egy jó kis beszélgetéssel
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vigasztalódunk. Mesélj el mindent, ami az elutazásom óta
történt. A leveleid olyan… kegyesek voltak, nem volt bennük
semmi tűz. Egyszer s mindenkorra szeretném elmondani, Pat,
hogy az, aki mindenkiről csak jót mond, nagyon érdektelen
levelezőtárs. Biztos alig bírod magadban tartani a pletykákat.
Voltak zaftos botrányok? Ki született, házasodott, hány
jegyespár van? Remélem, te nem, Pat. Nehogy hozzámenj
Davidhez! Túl öreg hozzád, drágám, de tényleg.

– Ne butáskodj, szívem! Csak barátok vagyunk.
– A drágák – mondta Judy boldogan, miközben lefelé

igyekezett a lépcsőn. – Tuttam, hogy a jó öreg gardineri józan
ész csak győzedelmeskedik.

Olyan mesébe illő volt az egész, hogy a boldogságtól aludni
sem tudtak. Úgy látszott, hogy az ablakon túl még az ég is örül.
És amikor Pat felébredt, eszébe jutott egy vers, amit pár napja
David olvasott fel, s ami akkor fájdalmasan érintette, de most
barátnak érezte:

Aki megébred és örül,
Mert tudhat és lehet,
Szusszanhat, szeretnie mást
Szabad igyekezet,
Égő lelkében bírja már
Az örökéletet15

Magában ismételgette a sorokat, miközben az ablakánál állt.
Rae is kibújt az ágyból, és mellé lépett. Judy éppen átment lent
az udvaron, hogy valamivel kedveskedjen a tyúkjainak.

– Pat – kezdte kissé kijózanodva Rae –, nem fordult még

15 N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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meg a fejedben, hogy Judy öregszik?
– Ne! – rándult össze Pat. – Nem akarok semmire sem

gondolni, ami elronthatja ezt a boldog reggelt.
De nagyon is jól tudta, hogy Judy öregszik, bármennyire

próbálta is kizárni a tudatából. Éppen Judy mondta a minap:
– Patsy drágám, oda van készítve egy hímzett hálóing a kék

ládám jobb felső fiókjába, ha hirtelenül megbetegednék.
– Nem érzed jól magad, Judy? – kiáltott fel rémülten Pat.
– Hohó, egyet se félj, drágám! Majd' kicsattanok az

egészségtő'. Csak éppeg ma reggel óvastam az újságban a hótak
névsorában, hogy Charlottetownban meghótt az öreg Maggie
Patterson. Barátok vótunk, amikó' először a szigetre kerűtem,
oszt csak egy évvel vót idősebb nálam. Csak gondútam, szóba
hozom neked azt a hálóinget. A McDermott-kastélyban az öreg
hőgynek vót egy csipkés szatinyhálóinge, amit mindig fölvett,
amikó' eljött hozzá a doktor.

– Úgy örülök, hogy te meg Rae megint úgy vagytok, mint
régen, Pat! – mondta anya, amikor Pat bevitte neki a reggelit.

Pat anyára nézett.
– Nem gondoltam, hogy tudod, hogy nem úgy vagyunk –

mondta lassan.
Anya elmosolyodott.
– Nem lehet az ilyesmit eltitkolni egy anya elől, drágám.

Mindig tudjuk. És most azt hiszem, helyénvaló lenne egy kis
bölcs feledékenység.

Pat lehajolt és megcsókolta.
– Legdrágább anyám, mekkora szerencse, hogy apa éppen

beléd szeretett – suttogta.
Amikor Pat kiment a hallba, Rae épp fetrengett a nevetéstől.
– Jaj, Pat, Pat, érdemes élni! Most néztem végig, ahogy Judy
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ricinusolajat adott be Tillytucknak. Nem tudod, mit vesztettél.
Igen, ismét megérte élni. És Pat úgy érezte, most már

nyugodt szívvel tudja belevetni magát a nagytakarítási és
tavaszi renoválási terveibe. A végtelennek tűnő napok feleolyan
hosszúak sem lesznek most, hogy annyi mindent akart beléjük
zsúfolni.
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4.

David és Suzanne tavasszal Angliába utazott, és nyárra
lezárták a Hosszú Házat. Patnek rettenetesen hiányoztak, de
Judy és Rae könnyen megvigasztalta.

– Az a Suzanne azóta próbálja összeboronálni a bátyját
Patsyvel, amióta idekőtöztek – mesélte Judy Cukinak. – Az
utóbbi időben mán attó' féltem, hogy sikerül neki. Daviddel,
akinek nemsokára hajtonikra lesz szüksége! Patsy körül most
nemigen legyeskednek a fiúk. A férfijak kezdik elveszteni a
bátorságukat. Valahogy híre ment, hogy Patsy úgy gondúja,
neki senki sem elég jó.

– És tulajdonképpen nincs egyetlen férfi sem a két Glenben,
akit ne kaphatna meg, ha csak a kisujját megmozdítaná –
mondta elgondolkodva Rae. – Szerintem az ok az, ahogy
szánakozva azt mondja, hogy: „Tudom.” És nincs vele semmi
szándéka.

– Mit gondolsz, Cuki, van rá remény, hogy Csiling
hazajöjjön idén nyáron?

Rae megrázta a fejét.
– Attól tartok, nincs, Judy. Komoly szerződést kapott egy

Brit Columbia-i hegyi vendégfogadó építésére. Nagyszerű
lehetőség egy fiatal építésznek. Ők sosem lesznek barátoknál
többek Pattel. Nem lehet Hilaryt féltékennyé tenni; tudom, mert
már próbáltam, így egészen biztosan tudom, hogy csak annyira
kedveli Patet, ahogy fordítva. És tudod, Judy, szerintem jobb
lenne, ha a bácsik meg a nénik, és talán mi valamennyien nem
ugratnánk többé Patet az udvarlók vagy a hiányuk miatt. Úgy
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érzi, hogy az egész család eltökélten férjhez akarja adni, és ez
csak felkelti benne a mindnyájunkban meglévő Gardiner-féle
konokságot. Ha nem kezeltétek volna akkora megvetéssel
szegény Larry Wheelert, szerintem rá se néztem volna.

– Tudom jól, hogy a lyányok már csak ilyenek. De mielőtt
meghalok, szeretném látni, hogy meghitten és biztonságban
vagytok Patsyvel, és valaki szeret benneteket, Cuki drágám.

Rae nevetett.
– Még csak tizenhét vagyok, Judy. Aligha mondhatjuk, hogy

pártában maradtam. És ne beszélj a halálról! Még megéred az
unokáinkat.

Judy megrázta a fejét.
– Nem megy mán úgy a munka, mint régen, Cuki drágám.

Hohó, mindnyájan megöregszünk, és te még nem tanútad meg,
milyen gyorsan repül az idő.

– Ami Patet illeti – folytatta Rae –, szerintem ő sosem fog
férjhez menni. Túlságosan szereti Ezüst Erdőt, hogy egy férfiért
itt hagyja. David legnagyobb előnye, hogy a Hosszú Ház olyan
közel van Ezüst Erdőhöz, hogy Pat onnan szemmel tudja
tartani. Tudod, hogy Normának a nyáron lesz az esküvője?

– Hallottam hírit. Mrs. Briannek nagy kő eshet le a szívirő',
hogy mindkét lyányát jól adta férjhez. Normának az ujját sem
kell mozdítania. Persze nem gondolom, hogy az udvarlója
valami nagy fogás, hiába veti fel a pénz, bár igazi arisztokrata
családbó' származik. Az anyja a summerside-i MacMillanek
közül való, és ezt sosem mulasztotta el a férje orra alá dörgölni.
Őrizte a MacMillan-hagyományokat: kétszer nem vette fel a
selyemharisnyáját, és a szobalánynak azt kellett mondani, hogy:
„A vacsora tálalva, asszonyom.” így mondta, mielőtt bárki egy
falatot evett vóna, és a tálak meg az ezüst mind egyforma vót.
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És folyvást emlékeztette a férjit meg mindenkit, aki csak a
szigeten számított, hogy ő egy MacMillan. Nagy szerencse,
hogy a férjibe egy kis humorérzék is szorút, különben kissé
egyhangú lett vóna az élete. Sosem felejtem azt a történetet,
amit eccer Bay Shore-ban mesélt egy ünnepségen! Akkó'
történt, amikó' a fiai, Jim és Davy még kicsik vótak, és Jim
hazagyütt a templombó', oszt nagy komolyan aszonta
Davynek: „A tiszteletes úr egész idő alatt Jézusró' beszélt, csak
azt nem mondta, ki az.” „Hát természetesen Jézus MacMillan",
mondta Norma udvarlója az anyja modorát utánozva. Mr.
MacMillan hatalmas hahotával zárta a történetet, de a te Honor
nénikéd borzasztóan tiszteletlennek tartotta. Lényeg az, hogy
egy Gardiner felér egy MacMillannel. És most sütnöm kell egy
kis süteményt. A kis Mary átjön hozzánk egy hétre.
Megszólalásig olyan, mint Patsy vót kiskorában. Néha úgy
érzem, visszamentünk az időbe'. Esténként jó éjt mond a
szélnek, mint Patsy, és a kérdései! „Muszáj jónak lennem, Judy?
Nem lehetnék néha kicsit rossz, amikor kettesben vagyok
veled?” Vagy ez: „Minek kell arcot mosnom sötétedés után,
Judy?” De mintha a nap sütne, amikó' itt van, és a kertben még
a legkisebb virág is örül a jelenlétinek, a macskákró' nem is
beszélve.

Patet sokkal jobban érdekelték Rae házassági kilátásai, mint
a sajátjai. Rae ugyanis két rendes fiatalember, a South Glen-i
Bruce Madison és a charlottetowni Peter Alward között
„hezitált", ahogy Judy mondta, akik mindketten jóformán nem
mozdultak Ezüst Erdőből, ijesztően és romantikusan
féltékenyek voltak egymásra. Állítólag elsápadtak, ha valahol
találkoztak. Ahogy Tillytuck megfogalmazta, ettől drámai lett
az élet.
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Patnek egyik ellen sem volt kifogása, talán csak az, hogy
változást hoztak magukkal, és hogy úgy látszott, Rae néha az
egyiket, máskor a másikat részesíti előnyben. Pattel és Judyval a
szokásos komolytalanságával beszélte ki őket, de abban
mindketten egyetértettek, hogy Rae nagy valószínűséggel végül
kiköt majd valamelyikük mellett. Pat természetesen utálta a
gondolatot is. De ha Rae-nek egy nap férjhez kell mennie –
amire persze még évekig nem kerül sor –, olyasvalakinek kell
lennie, aki a közelben lakik. Pat hajlamos volt Petert favorizálni,
míg Judy Bruce mellett kardoskodott.

– Igaz, nagyon mutatós pár lennénk – értett egyet Rae. –
Igazából nyáron Bruce-t kedvelem jobban, de van egy elkeserítő
gyanúm, hogy télre Peter lenne alkalmasabb. És azt érezteti
velem, hogy gyönyörű vagyok, és biztos észrevettétek, hogy ezt
a trükköt néhány férfi egyáltalán nem ismeri. Ugyanakkor az
orra…! Felfigyeltél már az orrára, Pat? Most még nem olyan
rémes, de pár év múlva csontos és arisztokratikus lesz. Nem
tudom elképzelni, hogy életem hátralévő részében vele
szemben költsem el a reggelimet. És szörnyű még csak
belegondolni is, hogy a lányaim örökölhetik. A fiúknál nem
lenne olyan rossz, egy fiúnak bármilyen orr megfelel, mert
kevés lány olyan válogatós orr tekintetében, mint én. De
szegény lányok!

Judy elszörnyedt, de ő maga sem rajongott Peter orráért, így
aztán Ezüst Erdő is elszórakozott a házat ostromló kérőkön, és
úgy tűnt, visszatért az aranykor, és senki semmit nem vett
komolyan, amíg Pat el nem ment egy táncmulatságra a Bay
Shore Hotelbe, és ahogy Rae másnap a reggelizőasztalnál
bejelentette, Donald Holmes úgy belehabarodott, hogy a
hetedik határban is hallani lehetett. Mi több, Pat elpirult –
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tényleg elpirult! amikor Rae ezt mondta. Pat piros arcából
mindenki ugyanazt a következtetést vonta le: Pat sorsa végre
beteljesült.

A Gardiner családban egyszerre kapta fel mindenki a fejét,
és figyelt fel erre. Donald Holmes a nyár hátralévő részében
állandó vendég lett Ezüst Erdőben. Rae és két féltékeny kérője
már nem voltak az érdeklődés középpontjában. Mindenki
helyeselte a történteket. A Holmes család megfelelő társadalmi
és politikai hagyományokkal rendelkezett, Donald pedig
fiatalabb társ volt egy jól menő, okleveles könyvvizsgáló cégnél.

– Hohó, ez már döfi! – mondta Judy Tillytucknak. – Jól
nevelt család. És Donald jól fogja viselni magát. Patsynek igaza
volt, hogy kivárta.

– Narancsvirág illatát érzem, szimbolikusan szólva –
jegyezte meg Tillytuck Tom bácsinak.

– Már ideje volt – válaszolta a jelképekre nem sokat adó Tom
bácsi.

– Nagyobb szerencse érte, mint amit a sok flörtölés után
megérdemelt volna – kommentálta Edith néni savanyúan.

Pat maga is azt hitte, hogy szerelmes, ez egyszer komolyan
szerelmes. Heteken át hangzatos szónoklatok, még ékesszólóbb
hallgatások, meseszerű holdfény, csillagok és kiscicák követték
egymást, bár Pat titkon úgy sejtette, hogy Donald nem rajong a
macskákért. De legalább úgy tett, mintha szeretné őket. Az
ember ne törekedjen a tökéletességre. Jó családból származott,
jól nevelt, jóképű és elbűvölő fiatalember volt, és Pat Lester
Conroy óta először érzett borzongást és általános, furcsa
érzéseket.

– Azt hittem, tizenhét évesen végleg kinőttem belőle –
vallotta be Rae-nek –, de tényleg úgy fest, hogy visszajött.
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Rae, aki az egyik fiatalembert várta, akinek á la May Binnie a
menyasszonya volt, gondosan illatszerrel permetezte be a
nyakát.

– Egyszerű kérdésre őszinte válasz, Pat. Hozzá akarsz
menni?

– Nem vagyok Betty Baxter – válaszolta Pat felcsillanó
szemmel.

– Ne idegesíts! Mindenki tudja, hogy szeretne megkérni.
Őszintén mondom, Pat, örülnék, ha a sógorom lenne.

Pat józanul elképzelte, ahogy a charlottetowni újságokban
megjelenik az eljegyzési értesítő.

– Elpirulok, amikor a lépteit hallom az ajtóban – tűnődött.
– Én is észrevettem – vigyorodott el Rae.
– És a féltékenység kínjait állom ki, amikor csodálattal

adózik egy másik lánynak. Mindent összevetve még nem
jutottam döntésre, vagyis nem egészen, de azt hiszem, Rae, hogy
amikor majd azt kérdezi, hogy „Lennél-e, kérlek?", akkor azt
mondom majd: „Köszönöm, igen.”

Rae felállt, és fojtó ölelésbe kapta Patet.
– Örülök, úgy örülök! És mégis legszívesebben felordítanék.
– Bizalmas válasz ugyanazért cserébe, Rae. Melyik

fiatalemberhez akarsz hozzámenni, már ha egyáltalán
bármelyik is szóbajön?

Rae Kukutyin fülét húzogatta, aki az ágyán ült, és fénylő,
kerek szemét szokás szerint a lányokra függesztette. Kandúr
uraság olyan képet vágott, mintha az évszázadok bölcsessége
benne gyűlt volna össze, Merészke úgy nézett, mintha az élet
egyetlen vidám kaland lenne, Kukutyin pedig mindig olyan
arccal bámult a világba, mintha örökre kismacska maradhatna,
ha akarna.
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– Bárcsak tudnám, Pat! Rémesen léhán viszonyultam ehhez
az egészhez, de ezzel csak palástolni akartam. Igazán nem
tudom. Mindkettőt nagyon kedvelem. Mondd, Pat, lehet az
ember egyszerre két férfiba szerelmes? Tudom, erről nem írnak
a könyvekben, de mi van az életben? Mert én mindkettőt
szeretem. És mindkettő olyan drága! De őszintén megvallom,
Pat, hogy amint úgy döntök, hogy Bruce-t szeretem jobban, úgy
érzem, hogy Peter felé hajlik a szívem. És fordítva. Egyelőre
ennyit mondhatok. Norma esküvője a jövő héten lesz. Judy
dühös, mert előző este végigpróbálják a templomban a
szertartást. „Legközelebb a temetést fogják elpróbáni", morogta.
Judy magánkívül lesz a boldogságtól, hogy hozzámész
Donaldhoz. És belehal majd abba, amikor elmész. Amikor
elmész… hát ez engem is jéggé dermeszt. Jaj, Pat, hát nem lenne
az élet szép és komplikációmentes, ha senki sem lenne
szerelmes? Bárcsak dönteni tudnék Bruce és Peter között! De
nem bírok. Bárcsak hozzámehetnék mindkettőhöz!

Egy meggyötört autó sivítása hallatszott az udvarról, és Rae
leszaladt, hogy üdvözölje Bruce-t… vagy Petert.

Másnap délután Pat „levette Mártát, és felvette Máriát"16,
ahogy ő mondta, és elvonult a Titkos Mezőre, bár
gyümölcskocsonyát kellett készíteni, és még az
uborkasavanyítás is rá várt. Átsétált a juharerdő titokzatos,
smaragdzöld fényén, ahol mintha száz éve zavartalan lett volna
a csend, és leült a mező sarkában a zöld mohaszőnyegen
nyugvó, régi fatörzsre. Az évek során olyan kevés dolog
változott itt. Még mindig az övé volt, és még most is titkos
megértésben olvadt össze vele. De ma a mező és a lelke közé

16 Amikor Jézus meglátogatta őket, Márta szorgalmasan sürgött-forgott, hogy
kiszolgálja; Mária viszont letelepedett a lábához, hogy hallgassa szavait – a szerk.
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állt valami. A történtek ellenére valami nyugtalansággal töltötte
el. Talán a küszöbönálló változás előszele.

Felnézett a juhar vöröslő leveleire a feje fölött. Már majdnem
vége egy újabb nyárnak. Már érződött a levegőben az ősz, a
változás és a hanyatlás. Még a Titkos Mező levegőjében, a
lehajló fűszálak liláiban is. Igen, hozzámegy Donald
Holmeshoz. Egészen biztos, hogy szereti. Pat felállt, és csókot
dobott a Titkos Mezőnek. Amikor majd legközelebb idejön, már
Donald 1 Iolmeshoz tartozik majd.

Hazafelé menet be akart nézni Boldogságba, ahol egész
nyáron nem járt, de aztán mégsem tette. Boldogság a múlthoz
tartozott, ahhoz, ami már elmúlt, és többé nem tér vissza.

A nyírfaligetben volt, amikor Donald másnap este felkereste.
Donald Holmes rendes fickó volt, és mély szerelmet érzett Fat
iránt. Pat maga volt a megtestesült szerelem a szemében. A lány
vállán egy kiscica ült, tavaszi, lombzöld ruháját vörös öv fogta
át. Az arcában volt valami, ami Donaldnak a fenyőerdőket, a
hegyi legelőket és az öblökben fújó szellőt juttatta az eszébe.
Donald azért jött, hogy feltegyen neki egy bizonyos kérdést, és
egyszerűen, magabiztosan meg is kérdezte, hiszen joga volt
hozzá: ha lány valaha is bátorított férfit, akkor az Pat volt azon
a nyáron.

Pat kissé elfordult a fiatalember kipirult, lelkes arcától. A fák
közötti résen látta Robinsonok hegyének sötét bíborát, az öböl
kékes csillogását, a Tó Mezején a lóherés zöldjét, a ködpárás,
tejszerű eget és… Ezüst Erdőt!

Donaldhoz fordult, és „igen"-re nyitotta a száját. Hirtelen
remegés tört rá.

– Én… rettenetesen sajnálom – bukott ki a száján. – De nem
mehetek hozzád. Azt hittem, hogy igen, de mégsem.
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5.

„Remélem, földrengés lesz, mielőtt holnap megvirrad” –
gondolta Pat, amikor lefeküdt. A világ poshadt lett, az élet
szürkébb volt a hamunál is. Bizonyos fokig tényleg csalódott
volt. Nagyon hiányzik majd Donald, gondolta, de hogy
elhagyja érte Ezüst Erdőt? Kizárt!

Tudta, hogy kemény megpróbáltatások várnak rá a család
részéről, és ebben nem is tévedett. Mire végeztek vele, Pat úgy
érezte magát, mint „a leértékelt áruk osztályán egy vég
szennyes műselyem", ahogy a nem túl együtt érző Rae-nek
magyarázta. Még anya is némileg kiábrándult belőle.

– Semmiképpen sem tudtad volna megszeretni, drágám?
– Azt hittem, meg tudom, úgy éreztem, hogy szeretem, jaj,

anya, képtelenség megmagyarázni! Iszonyatosan bánom, úgy
szégyellem magam, és mindent megérdemlek, amit rólam
mondanak, de nem ment.

Mindenki mondta a magáét. A rokonai felváltva heklizték
miatta. Hosszú Alec is leteremtette.

– De hát nem szerettem, apa, nem igazán – bizonygatta
szegény Pat szánalmasan.

– Kár, hogy nem jöttél rá kicsit előbb – mondta keserűen az
apja. – Nem szívesen hallom, hogy a lányomat csalfának
nevezik. És ne mosolyogj ezen, kisasszony! Hadd mondjam
meg, hogy túlságosan visszaélsz ezzel a mosollyal! Ez már
régen nem tréfa.

– A végén majd egy tisztességtelen alakot fogsz felszedni –
figyelmeztette sötéten Edith néni.
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– Elég volt már ebből, Edith néni – tiltakozott Pat, aki úgy
érezte, hogy egy földbe taposott gilisztának is joga van
felemelni a fejét. – Nem megyek hozzá valakihez csak azért,
hogy a család kedvében járjak.

– Vajon milyen férjet akarhat? – jajdult fel Barbara néni.
– Isten a megmondhatója! – felelte Edith néni, de olyan

hangon, amivel érzékeltette, hogy kétségeket táplál Isten
tudásával szemben. – Nem lesz többé ilyen esélye.

– Tudod, Pat, te sem leszel fiatalabb – hányta a szemére
szelíden Tom bácsi. – Miért nem tudtál megférni vele?

Pat nyegleséggel palástolta az érzéseit:
– Az angol és a skót vérem kedvelte, Tom bácsi, de a francia

nem, és az ír felől sem voltam biztos.
Tom bácsi a fejét csóválta.
– Ha nem vigyázol, az összes férfit elhalásszák előled –

mondta pesszimistán. – Az udvarlók nem a fán teremnek.
– Ha ott teremnének, nem is lenne rossz – vágta rá még

pimaszabbul Pat. – Akkor nem kéne leszedni őket.
Maradhatnának lógva.

Tom bácsi feladta. Mit kezdjen az ember egy ilyen
nőszeméllyel?

Jessie néni azt mondta, hogy a Selbyk mindig is szeszélyesek
voltak, és Brian bácsi kijelentette, hogy ő korábban is
megmondhatta volna, hogy Pat csak bolonddá tartja az ifjú
Holmest a maga szórakozására, Helen néni pedig hangot adott
a véleményének, hogy Pat mindig is más volt, mint a többiek.

– Egy lány, aki szívesebben kóborol az erdőben, mint hogy
táncolni menjen! Ne mondd, hogy ez normális!

A legutálatosabb a szánakozó Mrs. Binnie volt, aki így szólt,
amikor találkoztak:
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– Úgy látszik, nincs szerencséd az udvarlóiddal, Pat drágám.
De ne légy lehangolt, még ha ki is csúszott a kezeid közül. Van
még bőven udvarló ott, ahonnan ez jött. És tudod, kedvesem,
még ha nem is tudsz férjet találni, manapság sok
munkalehetőség áll nyitva a lányok előtt.

Nehéz volt ezt éppen egy Binnie-től elviselni. Mintha
Donald Holmes hagyta volna ott őt! És még nehezebb volt,
amikor elmesélték, mit mondott Donald Holmes anyja: hogy a
Gardiner lány szándékosan vezette félre a fiát, egész nyáron
hitegette, aztán kidobta.

„De azt hiszem, megérdemlem” – gondolta keserűen
szegény Pat.

Az egyetlen, akinek szavait nem ismételgették előtte, az
maga Donald Holmes volt, aki töretlenül hallgatott, és ahogy
Edith néni is bizonygatta, úriemberhez méltóan viselkedett az
egész sajnálatos ügyben.

Judy eleinte feldúlt volt, de hamarosan Pat mellé állt, amikor
a drágáját mindenki más szidta, és hamar eszébe jutott, hogy
Donald Holmesnak igencsak fura anyai nagybátyja volt.

– Fukar volt a szentem, és mindig olyan kopottasan járt,
mint egy megpörkőt bundájú macska. Még a kutyák is
megálltak, hogy megnézzék, olyan különös vót. És anyai részről
vót valami kuzin is, ha jól emlékszem, aki gyászruhát vett, és
elment a férfi templomi esküvőjére, aki faképnél hagyta. Hohó,
fogadom, hogy ez előbb-utóbb ismét felüti a családban a fejit!

Pat meglepetésére Sid is kiállt mellette:
– Hagyjátok békén! Ha nem akar Donald Holmeshoz férjhez

menni, akkor nem kell megtennie.
Pat egyik este sokáig időzött a kertben. Ezüst Erdő körül

szélfútta fák nevetése szólt, és a kert fölött párás újhold függött,



284

ami elé felhőket hajtott a szél. Az alkonyat előbb aranyló zöld,
majd smaragdzöld lett. A távolban az esti hegyek csuklyás, lila
köpenybe burkolóztak. Pat lelkében a történtek ellenére is
békesség honolt, amit már régen nem érzett.

„Ha ostobaság Ezüst Erdőt jobban szeretni, mint a földön
egy férfit, akkor mindig is bolond leszek – mondta magában. –
Hiszen ide tartozom. Milyen hihetetlen dolog, hogy azon a
ponton voltam, hogy olyasmit mondjak Donaldnak, ami örökre
elválasztott volna Ezüst Erdőtől!”

Amikor elfordult, hogy bemenjen a kertből, még
szenvedélyesen és halálos komolysággal így szólt:

– Remélem, többé senki sem kéri meg a kezem.
Azután egy hívatlan gondolat futott át a fején:
„Örülök, hogy nem kell elmondanom Hilarynak, hogy

eljegyeztek.”
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6.

Novemberben elkövetkezett egy borzalmas nap, amelyet
eleinte semmi sem különböztetett meg más napoktól, de a nap
derekán Kandúr uraság komoran lekászálódott Nehemiah
dédapa székének párnájáról, és körülnézett. Judy és Pat
figyelte, miközben tőzegáfonyapitét készítettek, és hálaadásra
tisztították a pulykát. Kandúr uraság hosszú pillantást vetett
Judyra, amint azt Judy később felidézte, aztán vékony, fekete
farkát vitézül magasba tartva kisétált a házból, az udvarról, és
elindult a Suttogó Ösvényen. Nézték, amíg el nem tűnt szem
elől, de nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a
távozásának. Kandúr uraság gyakran ment el ilyen
felfedezőutakra, de estére mindig visszatért. Ezen a bizonyos
estén azonban a homályból sötétség lett, és Kandúr uraság nem
jött vissza. Soha többé nem látták. Ezüst Erdő lakóinak ez
súlyos csapás volt. Sok szeretett macska hajkurászta már az
egereket az elíziumi mezőkön, de a helyüket más kistigrisek
foglalták el. Úgy érezték azonban, hogy Kandúr uraság helyét
senki sem töltheti be. Olyan régen élt velük, hogy családtagnak
számított. Valójában az volt a titkolt meggyőződésük, hogy
örökké él majd.

A sorsára sosem derült fény. Hiába érdeklődtek mindenfelé.
Úgy tűnt, hogy nem látta többé emberi szem azt követően, hogy
elhagyta Ezüst Erdőt. Pat és Rae gyászos bizonyosságot érzett,
hogy valami rettenetes vég érte el, de Judy hallani sem akart
erről.

– Kandúr uraság jelet kapott, és a saját helyére távozott –
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jelentette ki titokzatosan. – Ne kérdezzétek, hol lehet ez a hely!
Kandúr uraság mindig is bölcsen hallgatott. Emlékeztek az
éccakára, amikó' mind azt hittük, meghalsz, Patsy drágám?
Nem tagadom, hogy hiányozni fog. Diszkrét, jó magaviseletű
állat vót. Nem vágyott soha többre, mint egy saját párnára, és
időközben egy falat húsra vagy egy tányérka tejre. Kandúr
uraság sosem vót a késő bánat ebgondolat híve, igaz?

Bármilyen bölcsen igyekezett is Judy a macska távozását
venni, iszonyatosan magányos volt, amikor esténként ágyba
bújt, és az ágyát nem őrizte fekete őrszem.

– Változások gyünnek – suttogta szomorúan. – Kandúr
uraság tutta ezt. Ezért mehetett el. Sosem szerette, ha
felzaklatták. És attól félek, Ezüst Erdő szerencséjét is magával
vitte.
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Az ötödik év

1.

Pat a Hosszú Házból hazafelé jövet egy pillanatra megállt,
hogy elgyönyörködjön Ezüst Erdőben, mielőtt bement a házba.
Daviddel és Suzanne-nal egész este verseket olvastak a tűz
mellett. Ezüst Erdő ma este különlegesen szép volt, és
rendkívül finoman rajzolódott ki az ezüstös nyírfák és a
homályos, téli álmukat alvó mezők háttere előtt. Tetejét a
legfrissebb hóvihar fehér, csillogó hava borította. Az elmúlt pár
évben magasra nőtt, két csipkés ágú, porhóval beszórt fenyő a
háztól nyugatra tört az ég felé. Délre két lombját vesztett nyírfa
állt, és pontosan a kettő között ott világított a kerek hold, mint
egy gyöngyszem. A konyhaablakon meleg aranyfény, az otthon
fénye áradt ki. Lebilincselő látvány volt az ajtó, hiszen az ember
ráeszmélt, hogy elég kinyitni, és beléphet a szépségbe, a fénybe
és a szeretetbe.

A világ és az Ezüst Erdő csupa holdfény volt, a csendet csak
alig hallhatóan törte meg a szél muzsikája, ami olyan csendes
volt, hogy az ember nem is tudta, tényleg fúj-e vagy sem. A
Suttogó Ösvényt szegélyező fák olyanok voltak, mintha
tündérek szövőszékén szőtték volna őket, és egy szeretett
kismacska lépkedett óvatosan a hóban Pat felé.

Pat nagyon boldog volt. Gyönyörű tél volt, élete egyik
legboldogabb tele. A Judy által Kandúr uraság távozásával
előre megjósolt változások eddig még nem következtek be.
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Winnie és ragyogó gyermekei gyakran átjöttek, Kis Mary
sokszor hetekig náluk maradt, bár az anyja felpanaszolta, hogy
Pat olyan szörnyen elkényezteti, hogy nem lehet vele semmit
sem kezdeni, amikor hazajön. Mary egyszer azt mondta:

– Bárcsak árva lennék, akkor Pat nénihez költözhetnék! Ő
megengedi, hogy azt csináljak, amit akarok.

Mary csak egyszer tapasztalta meg Pat néni haragját: aznap,
amikor elvette Tillytuck kis baltáját, és kivágott egy kis nyárfát,
amelyik épp most kezdte az életét a pulykaól mögött. Pat néni
szeme nagyot villant akkor. Mary holmiját összecsomagolták,
és a kislányt megszégyenülten hazazsuppolták. Pat azt éreztette
vele, hogy ha valaha is megbocsát neki, az nem azért lesz, mert
megérdemli. Mary egyáltalán nem értette, hiszen olyan kicsi fa
volt! Pat néni fele ilyen dühös sem volt, amikor ő, Kis Mary egy
egész kanna melaszt döntött ki a Kis Szalon szőnyegére, vagy
egy kancsó vizet borított ki a Költő Szobájában.

De Ezüst Erdőben mindenki kényeztette Kis Maryt, mert
nagyon szerették. Olyan elbűvölő kis arca volt, minden vonása
csupa nevetés: szeme, szája, orrának a sarka, gödröcskéi, fülei
előtt a kis fürtjei! Judy esküdözött, hogy Pat gyerekkori énjének
„kiköpött mása", de sokkal csinosabb, mint Pat bármikor is. Pat
tündérszerű bája azonban hiányzott belőle, de Judy néha úgy
gondolta, hogy talán nem is baj. Lehet, hogy nem jó annak a
különös kis különbségnek a birtokában lenni, ami az embert
kiemeli a többiek közül, és válaszfalat emel közé és a fajtája
közé, bármilyen vékony és levegős legyen is az a fal. Könnyen
meglehet, hogy Judy rejtett gondolata abból a tényből fakadt,
hogy Patet többé nem keresték az udvarlók Ezüst Erdőben. A
Donald Holmes-féle ügy óta a két Glen fiataljai kíméletlenül
magára hagyták Patet. Igaz, amikor Tillytuck erre utaló
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megjegyzést tett, Judy gúnyosan odavágott, hogy Pat
mindegyiket lapátra tette már hol ekkor, hol akkor, és
egyszerűen nincs több férfi. De titkon nyugtalanította a dolog.
Majd' megbolondult, ha arra gondolt, hogy Pat esetleg vénlány
marad. Még David Kirk sem jutott sehova azzal, amit a család
kitartóan „udvarlásnak” nevezett. Amikor Judy fülébe jutott,
hogy Mrs. Binnie azt mondta, Pat gyakorlatilag pártában
maradt, remegett a haragtól.

– Hohó, Binnie asszonyság és egy csörgőkígyó között csak
egy különbség van, Tillytuck: a kígyó nem tud beszéni.

Patet nem aggasztotta a férfiak elmaradása.
– Beleszeretek valakibe, Judy, de nem tart sokáig – mondta

bölcsen. – Sosem tartott, te is tudod. Természetemnél fogva
állhatatlan vagyok, és mivel ez a helyzet, többé nem bízom meg
az érzéseimben. Nem számít, hogy nekem fáj-e, a baj az, hogy
másoknak okozok fájdalmat. Csak egy igaz szerelmem van az
életben, Judy: Ezüst Erdő. Hozzá mindig hű leszek. Ezüst Erdő
boldoggá tesz. Semmi más nem. Még amikor őrülten szerelmes
voltam Harris Hynesba vagy Lester Conwaybe és… és Donald
Holmesba, akkor is úgy éreztem, hogy hiányzik valami. Nem
tudtam volna megmondani, hogy mi, de tisztában voltam vele.
Szóval ne aggódj miattam, Judy!

Judy egyetlen vigasza az volt, hogy Hilary levelei még
mindig rendszeresen érkeztek.

Pat aznap kapott tőle egy könyvet. Szép könyv volt, matt
zöld bőrkötéses arany pókhálóval, ami kétségkívül nem lehetett
másé, csak Paté. Hilary ajándékai mindig ilyenek voltak:
amikor Hilary meglátta őket, bizonyára így szólt, miközben
felcsillant a szeme: „Ez Paté! Másé nem is lehet.”

Ha így folyhatott volna tovább az élet még legalább éveken
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át, a változás mállasztó hatásától mentesen!
Gyermekkorunkban úgy érezzük, így is lesz, de most már
tudjuk, hogy nem. Mindig történik valami, amire nem
számítunk. Pat éppen aznap hallotta, hogy Judy így szólt
Tillytuckhoz:

– Hohó, túl jól mennek a dogok. Hamarosan borzalmas
pofonra számítok.

Tillytuck azt tanácsolta Judynak, hogy vegyen be egy
epebántalom elleni pirulát, de Pat tartott tőle, hogy Judy
szavaiban van valami.

Rae szerelmi ügyei elorozták a korábban Patet megillető
helyet Ezüst Erdőben. Késő esténként őszintén megbeszélte
Pattel és Judyval két kérőjét a konyhai tűz előtt, és a
beszélgetéseket gyakran kísérte a legkevésbé sem romantikus
vajban sült tojás majszolása vagy pulykacsontok leszopogatása.
Rae két egymást követő este sem tudott azonos véleményre
jutni.

– Ne gondold meg magad olyan sokszor! – szólt rá egyszer
elkeseredetten Pat.

– De hát ez csodálatos! – nevetett Rae. – Gondolj bele,
milyen egyhangú lenne hetek hosszú során át ugyanazt a férfit
szeretni! Természetesen egy nap majd végleges elhatározásra
jutok. Biztos, hogy hozzámegyek valamelyikhez. Mindkettő jó
parti.

– Rae! Ez olyan haszonlesőnek hangzik.
– Amikor Larry Wheeler virágkoszorús értesítőt küldött a

menyegzőjéről, én végeztem a romantikával, drága nővérem. És
nem vagyok pénzsóvár, csak nem vagyok már érzelgős sem.
Mindössze nehezen tudok dönteni két egyformán kedves és
rendes fiú között.
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– De ez nem tisztességes velük szemben – tiltakozott Pat. –
És az emberek a szájukra vesznek. Azt mondják, többé-kevésbé
mindkettőnek a menyasszonya vagy.

– Te viszont tudod, hogy nem. Egyiket sem csapom be, és a
féltékenységük ellenére nagyon jól veszik a dolgot. A felszínen
ijesztően udvariasak egymással. Még ha nem is ment volna ki a
divatból, akkor sem kellene párbajtól tartani.

– Csak nem akarnád, hogy egy férfi veszélybe sodorja az
életét miattad? – rökönyödött meg Pat.

– Nem, dehogy. – Rae egy pillanatra elkomolyodott. – De azt
hiszem, szeretném, ha egy férfi hajlandó lenne az életét kockára
tenni miattam. Kérdés, hogy Peter vagy Bruce képesek
lennének-e rá. Mindenesetre nagyon izgalmas számukra ez az
egész, ami olyan, mint egy verseny, és a férfiak ezt sokkal
jobban élvezik, mint a szelíd udvarlást. Néha megfordul a
fejemben, hogy sorshúzással döntöm el. Komolyan! Annyira
kiegyenlített köztük a verseny. Ha nem szívesen álmodom
Peter orráról, akkor így vagyok Bruce fülével is. És szép a
nevük. Ez is valami! Milyen borzasztó lenne olyan emberhez
feleségül menni, akinek olyan szörnyű neve van, mint
Dickensnél! Mit gondolsz, Judy, Bruce meghízik, mire negyven
lesz? Attól félek, akkor nem fogom szeretni. Peternél nem
fenyeget ez a veszély. Mindig olyan sovány lesz, mint a hét
szűk esztendő. De pirospozsgás az arca, amit viszont nem
szeretek a férfiaknál. Jobban szeretem a sápadt és érdekes
arcokat. Vajon kedvel-e majd az anyja?

– Nem nagy tragédia, Cuki kedves, ha nem – vigasztalta
Judy, aki rendkívül élvezte Rae „ostobaságait”. – Annak az
asszonynak nincs sok sütnivalója. Régen azt hallottam, hogy
tűzforró levest adott a családjának a legnagyobb kánikulában.



292

Peter az apja családjátó' örökőte az eszit.
– Tegnap este majdnem azt mondtam neki, hogy

hozzámegyek. De volt annyi eszem, hogy tudjam, csak a hold
hatása szól belőlem. Ne vágj olyan helytelenítő képet, Pat!
Igazán nincs jogod hozzá. Te is sokszor gondoltad meg magad.
Bárcsak dönteni tudnék, őszintén vágyom rá! Olyan fárasztó ez
az egész! Sosem hittem, hogy ilyen kutyaszorítóba kerülök.

– Szerintem fütyülsz mindkettőre – jelentette ki
türelmetlenül Pat.

– Szó sincs róla, Pat, nagyon is fontosak számomra! Hiszen
éppen ez benne az elkeserítő, ami nehezíti a helyzetemet!

– Miért nem kötsz útilaput a talpukra, és folytatod a
tanulmányaidat? Régebben orvos szerettél volna lenni.

Rae felsóhajtott
– Túl sokba kerül. Mellesleg elment tőle a péterkém, nem,

nem, ez nem szóvicc. Tényleg nem! Úgy fest, mi már ilyenek
vagyunk itt, Ezüst Erdőben. Mindent összevetve csak itthon
érezzük jól magunkat, egy otthonra vágyunk, ahol
elpiszmoghatunk, és kell, hogy egy rendes férjünk és pár
aranyos gyerekünk legyen.

– Hohó, ez az első értelmes dolog, amit mondtál, Cuki
drágám – vigyorodott el Judy. Jól ismerte Cukit, és nem vette
túlságosan komolyan a dilemmáját. A drága így szórakozott, és
ez is vidámabbá tette az életet Ezüst Erdőben. Cuki egy szép
napon majd rájön, melyik helyes fiút kedveli a legjobban, aztán
lesz egy gyönyörű esküvő, és szépen otthont teremt valahol a
családtól nem messze, ahogy Winnie is tette. Judy legalábbis
ebben reménykedett megrögzötten házasságközvetítő öreg
szíve mélyén. Csak Pat volt tele aggodalommal. Valahogy
képtelen volt elképzelni Rae-t Mrs. Bruce Madisonként vagy
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Mrs. Peter Alwardként. De őszintén feltette magának a kérdést,
vajon azért-e, mert úgy érzi, Rae egyiket sem szereti igazán,
vagy azért, mert utálja a változást, amit egy újabb esküvő hozna
Ezüst Erdőbe?

– Hagyd csak, Patsy drágám! – tanácsolta Judy. – A Kapor-
szakállú odafönt szerintem kézben tartja a dolgokat.
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2.

Tavasz lett, aztán nyár, beköszöntött a szeptember, és már a
nyakukon volt megint az ősz. Pat egy háromhetes summerside-
i látogatásból tért haza; Jessie néni megbetegedett, és Pat vette
át Brian bácsinál a házvezetést. Most végre ismét itthon volt, és
jaj, istenem, de jó volt! Vajon borostyán- vagy aranyszínű a
napfény? Milyen vitézül álltak a kései mályvarózsák a töltés
mentén! Milyen friss volt a levegő! Milyen csodálatos az
almáskert illata szeptemberben! Milyen imádni valóan
hempereg az a két kövér kiscica a napon! És a kert kitárt karral
fogadta, vágyott utána!

– Van valami hír, Judy? Mesélj el mindent, ami a
távollétemben történt! A levelek a feléről sem számolnak be, és
Rae igazán csak vázlatosan tudósított.

– Hohó, Rae! – Judy olyan arcot vágott, mintha a világ a
végét járná, de Pat annyira belemerült Ezüst Erdőbe, hogy nem
figyelt fel rá. Tillytuck jelentőségteljesen köhögött a tenyerébe,
és megjegyezte, hogy Cupido szokás szerint megint szorgosan
törte magát Ezüst Erdőben.

– Á, gondolom megint Peter és Bruce – nevetett Pat. – Rae
már sosem hagy fel vele, hogy elhúzza a két szerencsétlen flótás
orra előtt a mézesmadzagot? Ez már tényleg nem vicces!
Mellesleg hol van?

– Felkapaszkodott a Mazsolás Sütemény Mezőn egy
szénakazalra, amint úgy félórája hazajött az iskolából – mondta
Judy, és megrovó pillantást vetett Tillytuckra

Pat rögtön a Mazsolás Sütemény Mező felé indult, ahol egy
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félig elhordott szénakazal tetején egy színfolt elárulta Rae
tartózkodási helyét. Pat felkapaszkodott a létrán, és Rae
elkapta.

– Jaj, drágám, mennyire örülök, hogy hazajöttél! Mintha ezer
éve mentél volna el Summerside-ba. Itt feküdtem, és hagytam,
hogy a gondolataim beérjenek és lehiggadjanak. Egy hernyó
van a nyakamon, ha nem tévedek, de nem számít. Még a
hernyóknak is vannak jogaik.

Pat élvezettel nyúlt el Rae mellett. Milyen kék volt az ég,
milyen aranyszínű felhőfal tornyosult délen! Pat nem szerette a
felhőtlen eget, keménynek és távolinak érezte. Egypár felhő
barátságossá, sőt emberivé tette. Milyen kellemes, hűs szellő
fújt az öböl felől, és milyen nehezen meghatározható illatokat
sodort a kis erdős völgyekből és a régi farm lejtőiről! Idén a
Boglárkás Mező legelő volt. Patnek eszébe jutott, hogy régen ott
játszottak Siddel, és a boglárkák a fejükkel voltak egy
magasságban.

– Hát nem mennyei csak így, nyugodtan feküdni, és
teleszívni magunkat a világ szépségével? – kérdezte
ábrándosan.

Rae nem válaszolt. Pat felé fordult, és a szénában elnyúló,
karcsú, hajlékony, ifjú Rae-re pillantott. Milyen lágy és ragyogó
a tekintete! Van benne valami…

– Pat drágám – szólalt meg Rae. – Menyasszony vagyok.
Pat úgy érezte, mintha villám csapott volna bele.
– Nyújtsd ki a nyelved, Rae…
– Nincs lázam, szeretett nővérkém.
– Komolyan beszélsz, Rae?
– A legnagyobb mértékben. Jaj, Pat, elgyöngültem és

remegek a boldogságtól! Sosem hittem, hogy az ember ilyen
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boldog lehet. Még csak három hete, hogy elutaztál, de minden
megváltozott. Az elmúlt hetekben az élet olyan lett, mint egy
tündérmese, Pat, aminek minden napja egy-egy izgalmas
fejezet.

Pat fel volt dobva, de most ő is elgyöngült és remegni
kezdett, csakhogy nem a boldogságtól.

– Melyik az: Peter vagy Bruce? – kérdezte kissé szárazon.
Rae fiatalosan, elragadóan kacagott fel.
– Egyik sem, Pat. A neve Brook Hamilton.
Patnek leesett az álla.
– Ki az a Brook Hamilton?
Rae megint felkacagott.
– Nem is értem, hogy lehet, hogy valaki ne ismerje. El sem

hiszem, hogy három hete még én sem ismertem. Az elutazásod
utáni első estén ismerkedtünk meg Dot táncmulatságán…

– Rae Gardiner, csak nem azt akarod mondani, hogy egy
olyan ember menyasszonya vagy, akit csak három hete
ismersz?

– Ne izgulj, drágám! Amíg el nem végzi a főiskolát, nem
házasodunk össze, így bőven van időnk jobban megismerni
egymást. És ő tökéletesen illik hozzám, efelől semmi kétség.
Azon az estén kilenckor még semmit sem tudtam róla. Tízkor
már szerettem. Judy szerint egyszer egy évszázadban előfordul
az ilyesmi. Mostanáig nem hittem abban, hogy van szerelem
első látásra, de most már tudom, hogy csak ilyen van.

– Rae, Rae, valamikor én is ezt hittem, és biztos voltam
abban, hogy halálosan szerelmes vagyok Lester Conwaybe, de
ez csak a hold volt…

– Dot partijának idején nem sütött a hold, ezért nem
foghatod rá.
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– Gondolom, hihetetlenül jóképű, és ebbe szerettél bele –
kezdte Pat gunyorosan.

– Nem! Szerintem kifejezetten csúnya, már ha egyáltalán az
arcára gondolok. De ez egy gyönyörű csúnyaság. És olyan
állhatatos kék szeme és támaszt nyújtó széles válla és sűrű
fekete haja van, bár ez utóbbi mindig úgy néz ki, mintha
gereblyével fésülködött volna: De nekem ez is tetszik. Szépen
lesimított hajjal nem is volna Brook. Jaj, drágám, hidd el,
minden rendben, de komolyan! Anya és apa is kedveli, és még
Judy is megfelelőnek tartja. Amint diplomát szerez,
összeházasodunk, és utazunk is Kínába.

– Kínába?!
– Igen. Az apja ottani üzletének kínai leányvállalatát fogja

vezetni. El is felejtettem mondani, hogy a halifaxi Hamiltonok
közül való, és Dot unokatestvére.

– De Kína!
– Tényleg nagy ugrásnak hangzik, de semmi sem számít,

drágám, se az indián préri vagy a lappföldi hó, amíg vele
lehetek.

A többieknek nem mondok ilyesmiket, Pat, de előtted
nyugodtan megnyílhatok.

– És mi lesz Peterrel és Bruce-szal? – kérdezte halvány
mosollyal Pat.

– Igazán komikus volt, Pat. Jaj, mennyi mesélnivalóm van!
Az a helyzet, hogy anélkül, hogy bármit is tudtak volna
Brookról, két hete döntés elé állítottak, hogy végre határozzak
közöttük. Én pedig megmondtam, hogy Brook menyasszonya
vagyok. Látnod kellett volna, milyen képet vágtak! Aztán
egyszerűen eltűntek a képből. Lehet, hogy valójában soha nem
is léteztek igazán.
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– És akkor egy héttel a megismerkedésetek után már
eljegyeztétek egymást?

– Már három nappal a találkozásunk után jegyesek voltunk,
drágám. Elkerülhetetlen volt. Te mit tennél, ha Sir Lancelol
belovagolna a hátsó udvarra, és kijelentené, hogy hozzá kell
menned? Mert Brook nem kért, hanem kijelentette, hogy muszáj
hozzámennem. Még ha tudtam volna, akkor sem lett volna
értelme a legcsekélyebb tiltakozásnak sem. És Pat… én bizony
sírtam. Szégyen, de ez az igazság. Halvány fogalmam sincs,
miért, de egyszerűen bömböltem. Akkora megkönnyebbülés
volt, mert azt hittem, csak egy vagyok számára a sok közül… és
Dot is célozgatni próbált rá, hogy Lenore Madison tetszik neki,
az a szeplős, pisze lány. Nyugodt lehetsz, hogy nem kértem
gondolkodási időt! Jaj, Pat, csak nem fogsz sírni!

– Nem, nem, de ez tényleg kicsit váratlan, Rae.
Pat egy szívszorító pillanat erejéig úgy érezte, mintha Rae, ez

a Rae idegen lenne. Csak három hétig volt távol Ezüst Erdőtől,
és máris ez történik!

– Tudom – szorította meg Pat kezét Rae. – És tudom, hogy
illetlen sietségnek tűnik a szemedben. De ha
szívdobbanásokban számolod az időt, ahogy valaki szerint
kellene, akkor száz éve ismerjük egymást. Nem idegen! A mi
fajtánk, mint Hilary is, ismeri az összes furcsaságunkat. Majd te
is belátod, ha megismered.

Pat valóban belátta. Egyetlen kifogásolnivalót sem talált
Brook Hamiltonban. Sógorként minden szempontból megfelelt.
Magas volt és vékony, átható, kék szeme és egyenes, fekete
szemöldöke volt. „Meglehetősen csúnya arca” ellenére is
csodaszép párt alkottak Rae-vel. Pat nem tudta gyűlölni, ahogy
Frankkel tette, még ha arra készült is, hogy elvigye a húgát. De
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hála az égnek, ez még messze volt. És Patnek kétsége sem volt,
hogy Rae szereti Brookot.

– Bárcsak így tudnék szeretni valakit! – sóhajtott fel kissé
irigykedve Pat. Aznap este sokáig üldögélt magányosan a
szobájában, mialatt kint a vörösbegyek fütyörésztek és a lilába
hajló égbolt tekintett le rá. Az elkövetkezendő években mindig
egyedül kell majd ülnie. Pat életében először öregnek érezte
magát, és megérintette a saját jövőjével kapcsolatos félelem.
Majdnem gyűlölet támadt benne Merészke iránt, hogy olyan
hangosan dorombol az ágyon. Felháborító, hogy egy macska
ilyen lármásan boldog legyen. Merészkéből hiányzott a
tapintat.

„Feltehetően elérkezik majd az idő, amikor már nem marad
másom, mint egy macska – gondolta búsan, aztán felvidult. – És
Ezüst Erdő! Az elég is lesz” – tette hozzá magában.

Mielőtt lefeküdt volna, letérdelt Rae ágya mellé, és átkarolta
a húga vállát.

– Cuki drágám – szaladt ki a száján újra a régi becenév. –
Brook tényleg egy drága ember. És szerintem mindketten
nagyon szerencsések vagytok, és szeretlek, szeretlek, szeretlek.

– Te vagy a Iegtüneményesebb a világon, Pat. És miért nem
hoztad szóba Wheeler tiszteletes boldog emlékét, és juttattad
eszembe, hogy valamikor milyen szerelmes voltam belé?
Őszintén mondom, számítottam rá, és nem tudom, hány ember
bírt volna ellenállni a kísértésnek.

A kínai kilátások miatt Judy csak mérsékelten örült az
eljegyzésnek.

– Hohó, jó véleményekkel vagyok a pogányokró', Patsy
drágám. Misszionáriusok küldését rendben lévőnek tanálom,
de nem, hogy ott éljen valaki közöttük. Pláne egy ilyen szép
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lyány, mint Cuki. Vitt vóna valami csúnya lyányt magával, ha
mán nem bír megülni egy civilizált országban. De nem
tagadom, hogy fáintos legény, és nem tehet róla, milyen
nagybátyja van.

– Miért, Judy? Mi a baj a nagybátyjával?
– Hohó, régi történet, oszt tán nem is kéne mán

felhánytorgatni. De ha kíváncsi vagy, elmondom. Lehet, hogy a
Hamiltonok most Halifaxbe valósiak, de a nagyapa még
Charlottetownban élt, amikó' a fiúk kicsik vótak. És Brook
nagybátyja vót a család fekete báránya, már ha az ember nem
akarja sértegetni a bárányokat azzal, hogy hozzá hasonlítja
őket. Görbe utakon járt mindég, mint a kutya lába. Eccer
összekülönbözött az apjával, és Nyugatra ment, és képzeld
csak, mit művelt: hosszú beszámolót írt arró', hogy a vonat egy
kereszteződésben elütötte a lovas fogatát, és ezt belerakatta egy
kis újságba, aminek az egyik zabolátlan barátja vót a
szerkesztője, oszt egy jelölt példányt elküldött haza az
öregeknek. Szegény anyjának majd' meghasadt a szíve, de az
apja nem keseredett el annyira, amiér' nem is hibáztatom
nagyon. Telegrafáttak, hogy kűggyék haza a holttestet, oszt
mikor kimentek az állomásra a halottaskocsival meg a
temetkezési vállalkozóval, hogy a testet várják, hát nem a
fáintos Dicky Hamilton száll le nevetve, hogy micsoda remek
tréfát űzött velük!

– Milyen szörnyű! El ne meséld Rae-nek, Judy!
– Hohó, hát annak kicsi a valószínűsége, és másnak sem

árulom el. Mit gondósz, hogy végződött, Patsy drágám? Az ifjú
himpellér egy hétre rá pontosan úgy hótt meg, ahogy leírta: egy
este óvatlanul hajtott, és a Nyugat felé tartó út
kereszteződésében elütötte a vonat, és ezzel vége is vót. Ne
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mondd, hogy ez nem Isten büntetése vót! De semmi kétség,
hogy Cuki halálosan szerelmes Brookba. „Más férfi is él a
világon, Cuki drágám", mondtam neki, hogy kicsit ugrassam.
„Nincs", aszonta nagy komolyan. „Egyszerűen nincs más,
Judy", mondta. Nincs mit tenni, mint nagybácsi ide vagy oda, a
legjobbat kihozni a dologbó'. Végül is lehet valami igazán
elragadó benne, ahogy Tillytuck mondaná.

Ami azt illeti, Tillytuck a következőt mondta:
– Szent ég, még hogy eljegyzés!
Egy ilyen viharos udvarlás sok volt neki. Azzal vezette le az

érzéseit, hogy kiült Vad Dick sírkövére hegedülni, amitől Judy
elszörnyedt.

– Honnan tudod, Judy – kérdezte Sid arcátlanul –, hogy Vad
Dick nem szereti-e még mindig a hegedűszót?

– Ha Vad Dick a mennyben van, akkó' az angyalokat
hallgattya, ha meg nem, akkó' van mivel elfoglalnia a
gondolatait – hangzott Judy ingerült válasza.

Tillytuck kénytelen volt lemondani a régi piros flanelingéről
Judy új csomózott szőnyegének rózsabimbóihoz, hogy Judy
megbékéljen vele. Aztán majdnem tönkretett megint mindent
azzal, hogy azt mondta Kis Marynek, akinek Judy rossz
gyerekekről mesélt, akiket egy boszorkány seprűvé változtatott,
hogy: „Én vótam az egyik seprű!”
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A hatodik év

1.

Egy éven át minden csodálatosan ment Ezüst Erdőben.
Mindenki boldog volt. Anya hosszú idő óta először volt jobban.
Sid mintha visszanyerte volna a jókedvét, és megint élénk
érdeklődést mutatott minden iránt. Nem hozták hírbe
lányokkal, és Pat lelki szemei előtt ismét halványan
körvonalazódott a régi álom, amelyben Siddel együtt él Ezüst
Erdő fedele alatt. Minden úgy volt, mint régen. Tervezgettek,
tréfálkoztak, halványkék alkonyatban sétáltak, és Sid mindent
elmesélt neki, és együtt csillapították le Hosszú Alecet és
Tillytuckot, amikor véleménykülönbség támadt. Közös
erőfeszítéssel kifestették Ezüst Erdőt, bár Hosszú Alec ellene
volt minden külön kiadásnak, amíg jelzálog terhelte a házat. De
Ezüst Erdő gyönyörű lett, fehéren, takarosan és virágzón
virított zöld zsalugátereivel és ablakszegélyeivel. Pat szívét
öröm töltötte el, ha ránézett, ahogy akkor is, amikor Sid egy téli
estén a Titkos Mezőre tett hosszú sétájukat követően nyersen
megjegyezte:

– Derék teremtés vagy, Pat. Nem is tudom, mihez kezdtem
volna az elmúlt két évben nélküled.

– Ó, Sid! – Pat csak ennyit tudott mondani, amikor az arcát
Sid vállára fektette. Az élet egyik tökéletes pillanata volt.

Csodálatos sétát tettek, és gyönyörű volt a visszafelé vezető
út az erdőben. Már leesett az első hó, és az erdő békés
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nyugalomban és mozdulatlanságban törődött bele a fehér
átváltozásba. A fiatal sarjak sűrű sorai roskadoztak a hó alatt, a
lemenő nap arany sugarai néha meleg fénnyel törtek át köztük,
és szépséges elevenséggel villantották fel az alacsonyra hajló
lucfenyők sötét, bronzos zöldjét és a moha szürkészöld özönét.
Hazafelé Boldogságot is útba ejtették ott, ahol a Jordan
magában duruzsolt a jég alatt. A régi legelők, amelyek
júniusban még olyan gyönyörűek és virágosak voltak, most
hidegen és fehéren feküdtek, de Pat így is szerette őket, ahogy
minden hangulatuk drága volt számára.

Miután Sid bement a csűrbe, Pat még egy darabig elidőzött a
kapuban, hogy kiélvezze boldogságát. Fagyos, ezüstös éjszaka
ígérkezett. Jobbra a kert magára vonta az alkonyi árnyak
csuklyáját. Pat szívesen gondolt a hótorlaszok alatt tavaszra
váró, rendíthetetlen, öreg virágaira. Messzebb a Ködhegy
sötéten rajzolódott ki a téli naplementében. A töltésen túl egy
öreg luc-erdő; Hosszú Alec gyakran mondogatta, hogy ki
kellene vágni, de Pat egyre csak könyörgött érte. Nappal a fák
valóban öregek, csúnyák és elszáradt ágaikkal majdnem a
csúcsukig halottak voltak, de ebben az elvarázsolt fényben, a
rózsás sáfránysárgából távolabb ezüstös zöldbe hajló s végül
kristálykék ég előtt magas, karcsú boszorkányok voltak, akik az
ősi idők rúnájával a fekete mágia varázsát űzték. Patben
megmoccant a gyerekkori vágy, hogy bekapcsolódjon
varázslatukba, és szövetségre lépjen velük alkonyi
boszorkányságaikban.

Jobbra a gyümölcsös fehér és moccanatlan volt, a szél
feltornyozta a havat a kerítés mentén. Árnyékok finoman
csipkés körfonadéka hullott rá ott, ahol a fák halál és bánat
látszólagos élettelenségébe merevedve törtek a magasba. De ez
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csak látszat volt: ereikben vér keringett, ez kelti majd életre
őket, hogy friss, zöld levelek és rózsaszín virágok
menyasszonyi ruháját öltsék, és ott, ahol most hó fekszik, dús,
zöld fű hullámozzon, és arany boglárkák táncoljanak. A tavasz
rendületlenül beköszönt majd, Patnek ezt mindig észben kellett
tartania.

Ezüst Erdő gyönyörű volt a lassan emelkedő hold halvány
fényénél. Az ő drága Ezüst Erdője! Még mindig kitárt karral
várta, bármilyen változások álltak is be és tűntek tova. Most,
hogy Sid a régi bajtársiassággal tért vissza hozzá, az élet új
értelmet nyert. Pat magára borította Sid szeretetét, és
melegséget, elégedettséget érzett.

Rae nekifogott a kelengyés ládája összeállításának, és
naponta írt rendkívül hosszú leveleket Brook Hamiltonnak.
Megváltozott: szelídebb, figyelmesebb, asszonyosabb lett. Nem
kellett többé viharedzettnek tettetnie magát. Sid azzal ugratta,
hogy a szerelem látványosan ellágyítja az embereket. Rae-ből
kiveszett a régi hetykeség, bár ugyanolyan sokat nevetett, mint
régen, és a nevetése sosem volt ilyen elragadó, ahogy Pat
csodálattal gondolta.

Pat beletörődött Rae eljegyzésébe, de Rae még legalább
három évig nem megy férjhez, és Pat arról álmodozott, hogy
ezek a boldog évek még rájuk várnak, ahogy az együttlét, a
tervek és az otthon szívmelengető meghittsége is.

Elmúlt a tél, aztán a tavasz és a nyár is. A szeptember
gyűrűként viselte az arany holdat, és az ősz megint varázslatot
forrall s töltött a pohárba, hogy az ember ajkához emelje.
Tillytuck titkon arra gondolt, hogy minden kicsit lelassult. Már
nem jártak a házhoz udvarlók, mert tudták, hogy Rae már
elígérkezett, Patről pedig azt beszélték, hogy senki sem elég jó



305

neki.
– Az élet kezd elég egyhangúvá válni, Judy – mondta

gyászosan. – Romantikusan szólva nincs elég ragyogás.
Lehet, hogy ezzel Judy is egyetértett. Sóhajtozott, ami nem

volt rá jellemző. Pat egy hét múlva ünnepli a születésnapját, ás
sehol egy udvarló. Judy úgy látta, hogy még David szándékai
sem komolyak, és olyan szívből jövően gyűlölte ezért, ahogy
sosem helyeselte a jelenlétét Nem akarta, hogy Pat
hozzámenjen, de ez Pat döntése kellett hogy legyen, nem
Davidé. Ami Csilinget illeti, a hazalátogatását homály fedte.

– Eltávolodott tőlünk, Judy. Már csak az emlékeiben élünk.
Van saját munkája, törekvései. Már a levelei sem olyanok, mint
régen.

Pat mintha nem törődött volna ezzel. A korábbiaknál is
jobban belefeledkezett Ezüst Erdőbe, és Siddel megint
puszipajtások voltak. Ami a maga módján jó volt. Igaz, az
elmúlt hetekben Sid megint „udvaróni” járt, de hogy kihez, azt
senki sem tudta kideríteni, bár Judyt nyugtalanító gyanú
kínozta, amiről egyetlen hangot sem szólt senkinek. Ismét
felsóhajtott, miközben a sütőbe tette a szalonnás sült babot.
Aztán felvidult. Időnként mindenkire ráfért egy „kis falatka", és
amíg ő, Judy Plum ezzel szolgálhat, van balzsam Gileádban.

Judy egy héttel később visszagondolt erre a napra, és
eltűnődött, vajon az, ami történt, nem Isten büntetése volt-e
azért, hogy unalmasnak érezte az életet. Ugyanis elérkezett Pat
születésnapja, és aznap este Sid hazahozta May Binnie-t, és
kurtán, dacosan, egyben szánalmas, legyőzött arckifejezéssel
kijelentette, hogy aznap házasodtak össze Charlottetownban.

– Úgy gondoltuk, meglepünk benneteket – hordozta körbe
merész, csillogó tekintetét dévajul May. – Születésnapi
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meglepetés, Pat.
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2.

Pat egész éjjel fennmaradt, és a farm csendes, változatlan
mezőit bámulva megpróbált szembenézni ezzel a szörnyű
ténnyel. Bezárkózott a Költő Szobájába. Még Rae-t sem engedte
be.

Nem bírta felfogni, hogy ez megtörtént. Először nem megy
az ember fejébe az ilyen irtózat. El lehet ilyesmit hinni? Ez csak
egy álom, egy lidércnyomás. Mindjárt felébred belőle. Muszáj
lesz, különben megbolondul.

Milyen boldog volt azon az estén az alkonyi fényben, milyen
szokatlanul, megmagyarázhatatlanul boldog, mintha az istenek
valami csodálatos ajándékkal készültek volna meglepni! Most
már soha többé nem lesz az. Pat még elég fiatal volt ahhoz,
hogy azt higgye, ha ilyesmi történik, többé nem lehet boldog.
Egyetlen szemvillanás alatt minden, de minden megváltozott.
Sid örökre elveszett számára. A mezők, amelyeket úgy
szeretett, ellenséges és idegen arculatot öltöttek, ahogy nézte
őket. „A mi örökségünk idegenekre szállt; házaink a
jövevényekéi."17 Két estével korábban ezt a szakaszt olvasta a
Bibliájában, és végigfutott a hátán a hideg a belőle áradó
vigasztalanság hallatán. És most ez vált valóra az életében,
amely pár órája még teljesnek és gyönyörűnek látszott, most
azonban üres és ijesztő lett.

Irtózatos óra volt. Senki sem tudta, mit mondjon vagy
tegyen. Pat megsemmisülten nézett rájuk, a feszengése ellenére

17 Sirat 5:2
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is kipirult és diadalittas Mayre és a sértődött, dacos Sidre. May
– igazi Binnie-módra – megpróbálta hetykeséggel megúszni a
helyzetet:

– Ugyan már, Pat, ne légy olyan sznob! Hajlandó vagyok
fátylat borítani a múltra, még ha mi ketten világéletünkben
utáltuk is egymást.

Ez tagadhatatlan, mégis rettenetes érzés volt, hogy May
ilyen leplezetlenül kiteregette mindenki előtt. Pat képtelen volt
válaszolni. Elfordult, mintha se nem látta, se nem hallotta volna
Mayt, és vakon kiment a szobából. Egyetlen érzés munkált
benne, a beteges vágy, hogy a fényből a sötétbe meneküljön,
ahol senki sem látja, és ahol elrejtőzhet, mint egy sebesült állat.

May utánanézett, és merész, szép arca vérvörösre pirult Pat
teljes semmibevevésétől. Fekete szemében olyan fény gyúlt,
amely nem sok jót ígért. De nevetett, amikor Sidhez fordult:

– Túlteszi magát rajta, édes fiú. Tudod, Pattól nem vártam
meleg fogadtatást.

Csak Rae őrizte meg a nyugalmát. Arra jutott, hogy se
anyának, se apának nem szabad reggelig szólni. Ami Judyt és
Tillytuckot illeti, ők egyszerűen megnémultak a döbbenettől.
Tillytuck a fejét csóválva elszelelt a magtárjába, Judy pedig
átvánszorgott a konyha melletti kamrácskába, és életében még
nem érezte magát ilyen összetörtnek és meghunyászkodónak.
Legalábbis egy időre lesújtotta a dolog.

– Éreztem, hogy bekövetkezik – motyogta, miközben
reményvesztetten ágyba bújt. – Hallottam hírit, hogy a pimasz
kis fiatal nőszeméllyel találkozgat. És Kandúr uraság is érezte,
hogy ez lesz, és amilyen értelmes állat vót, ezért tűnt el. Tutta,
hogy sosem viselne el egy Binnie-t. Hohó, ha annyi varázslatot
tűnnék, mint a nagyanyám, én biza varangyos békává
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változtatnám. Hogy mi lesz, azt csak a Kaporszakállú tuggya.
Az ember azt gondúná, hogy jobban is lehetne intézni a világ
dógait. Félek, ez összetöri majd Patsy szívit.
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3.

Pat egész hátralévő életében tudta, hogy azon a rettenetes
éjszakán hagyta maga mögött a lánykorát. A remény teljesen
megszűnt. A már eltelt órák valóságos örökkévalóságnak, a
holnap, illetve a holnapok pedig legalább olyan rossznak
tűntek. A gondolatai egymást kergették körbe-körbe, a
nyomorúságos körforgás nem vezetett semmi eredményre. May
Binnie Ezüst Erdőben lakik, a házukat ellepik a Binnie-k, akik a
maguk módján igen összetartó család voltak. Az öreg Mr.
Binnie, aki késsel ette a zöldborsót, az öreg Mrs. Binnie, aki
kenyérrel tunkolta ki mindig a szaftot. És az összes harsány,
jassznyelvet beszélő családtag, csupa olyasvalaki, aki előtt csak
úgy mondhat valamit az ember, ha előbb alaposan átgondolja,
hogy bizton kimondhatja-e hangosan is. Micsoda népekkel adta
össze magát Sid! Ezzel lehetetlen volt szembenézni.

Pat másnap reggel sem ment le. Életében először meghátrált
a felelősség elől. Hallotta, hogy a reggelinél beszélgetnek alatta.
Felhallatszott May szentségtörő kacagása. Dühösen és
nyomorúságosan ökölbe szorította a kezét. Lehúzta a rolót, és
kizárta a világot, amely bántóan örömteli volt kora reggeli
napsütésével és lila ködjeivel.

Rae lépett be szépen felöltözve, éberen, higgadtan. Kék
szemén nem látszott, hány könnyet sírt éjszaka.

– Múlt éjjel magadra hagytalak, Pat, mert rájöttem, hogy egy
ilyen dolgot sokkal jobb napvilágnál megvitatni.

– Minek beszélnénk róla bármikor is? – kérdezte Pat
fásultan.
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– Azért kell beszélnünk róla, mert valamikor szembe kell
néznünk a helyzettel. Nincs értelme hátat fordítani, vagy a
szemünk sarkából sandítani rá, vagy tudomást sem venni róla.
Ereszkedjünk le a valóság talajára, és nézzük a jövőt!

– De én nem tudok szembenézni vele, Rae. Nem megy! –
zokogott szegény Pat kétségbeesetten. – Hogy beszéljünk a
jövőről?! Nincs jövő! Bárki más jobb lett volna, mint May
Binnie! Nem vagyok már az a régi kis buta liba, aki egykor
voltam. Régen tudom, hogy Sid egyszer majd megnősül. Még
akkor is tudtam, amikor akaratlanul is reménykedtem, hogy
nem teszi meg. De May Binnie!

– Tudom. Ugyanúgy tudom, mint te, hogy Sid kapitális
hibát követett el, és egy nap fájdalmasan fog majd ráébredni.
May olcsó, közönséges, és rossz családból származik, vagy
ahogy Judy mondaná, a konyhaasztal körül kergették, de…

– Hogy tehette? Hogy szerethette meg Mayt Bets és… még
szegény Dorothy után is?

– May a maga módján nagyon vonzó, Pat. Mi nem
érzékeljük, de a férfiak igen. És mindig is meg akarta szerezni
Sidet. Muszáj a legjobbat kihoznunk a helyzetből, és úgy venni
mindent, ahogy jön.

– Én nem! – lázongott Pat. – Lehet, hogy ennek be kell
következnie, de nekem nem kell tiltakozás nélkül
beletörődnöm. Sosem békülök meg ezzel, soha!

A ma, mely oly hosszúnak, furcsának, keserűnek tűnik,
Hamarosan csak egy elfeledett tegnap lesz18

– idézte halkan Rae.

18 Sarojini Naidu: Transcience.
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– Nem lesz – mondta Pat gyászosan.
– Már beszéltem néhányunkkal ma reggel – folytatta Rae. –

Először is közöltem a hírt apával.
– És… ő mit…
– Ó, nagy dühöngés volt. Elszabadultak a Gardiner-

indulatok. De én tudok apával bánni. Közöltem, hogy anya
kedvéért józanul kell gondolkodnia. Amikor megnyugodott,
sikerült megoldásra jutnunk. Sid és May itt laknak majd egy-két
évig, amíg ki nem fizetjük a jelzálogkölcsönt. Aztán apa házat
épít nekik a másik farmon, és ott lakhatnak.

– És addig kibírhatatlan lesz az élet Ezüst Erdőben – fakadt
ki szenvedélyesen Pat. – Te is tudod.

– Szó sincs ilyesmiről. Természetesen nem lesz olyan
kellemes, mint eddig volt. De Pat, te is tudod, hogy anya
kedvéért igyekeznünk kell.

– Tudja már?
– Igen. Apa elmondta neki. Ettől nagyon féltem.
– És hogy fogadta?
– Hogy fogadta volna? Úgy, ahogy egy bátor hölgy tenné

Nem szabad csalódást okoznunk neki, Pat.
Pat vakon odanyúlt, megtalálta Rae kezét, és megszorította.

Az életkoruk visszájára fordult, mintha Rae lenne kettejük
közül az idősebb.

– Igyekszem majd – mondta fuldokolva. – Van a Bibliában
egy sor: „bátorodjék szíved”19. Mindig is csodálatos fordulatnak
tartottam. Azt hiszem, pontosan ilyen időkre szánták, mint ez a
mostani. Jaj, Rae, hogy élhetünk együtt Mayjel? A szokásai, az
elképzelései, a legkülönbözőbb dolgokról alkotott nézetei…
annyira mások, mint a mieink.

19 Zsolt 27:14
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– Biztos van jó oldala is – vetette ellen józanul Rae. – A maga
köreiben nagyon népszerű. Mindenki szorgalmas munkaerőnek
tartja.

– Itt nem tudunk munkát adni neki – mondta keserűen Pat.
– Tudod, Pat, semmi sem olyan ijesztő a valóságban, mint a

képzeletben. Túl kell pillantanunk rajta, mert jelenleg gátolja a
tisztánlátásunkat azzal, hogy túl közel vagyunk hozzá.

– Többé nem lehetünk önmagunk, igazi önmagunk, amikor
ő is jelen van, Rae.

– Lehet, hogy így van. De nem lesz mindig itt. És nem fog itt
uralkodni, bármit gondolj is most. „Én vagyok az úr a háznál",
mondta apa a beszélgetésünk végén, „és anyád Ezüst Erdő
úrnője, és az is marad”. Hát ennyi. És most sietnem kell az
iskolába. Ma reggel nem kell Mayjel találkoznod. Sid hazavitte,
és a mai napot ott töltik.

Judy, aki életében először gyáván viselkedett, ekkor
settenkedett fel, és Pat öreg karjába vetette magát.

– Jaj, Judy, Judy, segíts, hogy elviseljem!
– Hohó, hogy elviseld? Együtt fogjuk elviselni, Patsy

drágám, az utolsó csepp vérünkig, és Ezüst Erdő tiszteletére
mindezt mosolyogva tesszük! És ne feledd, Patsy, amit a Jó
Könyv mond, hogy a boldogság benned van, nem kívüled.
Lehet, hogy ezek csak szavak, de én abban hiszek, amit
jelentenek.

– Rendben is van – mondta kicsit kevésbé nekikeseredve Pat
–, ha a kinti dolgok nem bökdösik folyton az embert.

– Meg kell mentenünk tőle Ezüst Erdőt – javasolta Judy
ravaszul. – Megpróbálja majd tönkretenni, amíg itt van, mi meg
elszórakozunk azzal, hogy igyekszünk eltéríteni tőle, Patsy
drágám, amolyan diplomatikusféleképpen, és a család
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tiszteletére különösebb kalamajka nélkül. Jót nevettél vóna ma
reggel, ha lejössz, Patsy, amikó' látod, hogy Merészke hátat
fordított neki, bár May óriási hűhót csapott körülötte. Szereti az
állatokat, emiatt nem kell nyugtalankodnunk.

De Pat szemében majdnem az is rossz pont volt, hogy szereti
a macskákat. Nem akart jót látni benne.

– Hogy volt Sid, Judy?
– Hohó, mindennek láccott, csak bódog vőlegénynek nem.

És észrevettem, hogy máris úgy táncol, ahogy May fütyül.
„Édes fiú” így, „édes fiú” úgy, és áradozott, hogy hogyan
kunkorodik a haja a homlokába! Mintha nem ezt láttam vóna
kiskora óta. De mézesmázos vótam, drágám, és olyan
tiszteletteljes, ahogy csak kell, és még futó pillantást sem
vetettem a harisnyájára, ami a bokájánál harmonikázott. Mi
tagadás, nagy megkönnyebbüléssel hallottam, hogy Hosszú
Alec nem akarja átadni Ezüst Erdőt Sidnek, ahogy a Binnie-k
remélték. Hosszú Alec nem rejtette véka alá a véleményét. „Te
meg a feleséged itt maradhattok, amíg pénzem nem lesz, hogy
házat építhessek nektek", mondta, oszt a fáintos May nem
repesett ezér'. Mindenütt azt mesélte, mit csinál majd Ezüst
Erdővel, ha megkaparintya. „Csak csettintenem kell, és vissza
tudom kapni Sid Gardinert", mondta. És amekkora
balszerencsénk van, meg is szerezte, de Ezüst Erdőre nem
sikerült rátennie a kezit, és nem is fogja soha. Patsy drágám,
egy-két év hamar elrepül, oszt már meg is szabadulunk tőle. És
egy kis szerencsével talán még hamarabb is.

– Rae azt mondta, hogy otthon tölti a napot.
– Elhozza a bedobozolt holmiját, és közli a hírt a Binnie-kkel.

Gondolom, jól fogadják majd. Erősködött, hogy elsőre
elmosogatja az edényeket, és a békesség kedvéér' megengedtem
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neki. Akkora ricsajt csapott, mint egy rohamot kapott macska,
mialatt azt kereste, minek hun a helye, és eltörte a régi kék
tányért, hogy megmutassa, mire képes. De nem tagadom, hogy
tisztára mosott mindent, és nem hagyta zsírosan a mosogatót.

A mosogatás Pat reszortja volt. Most már bánta, hogy nem
ment le reggelizni. Méltóságteljesebb, ezüst erdősebb viselkedés
lett volna.

– Most már gyere le szépen, Patsy drágám, és egyél egy
falatkát – unszolta Judy behízelgően. – Éppen egy kis friss
sonkát és tojást akartam vajban megsütni. Egy csésze teától
pedig biztos helyrebillen a lelki egyensúlyod. És a háta mögött
olykor jót nevetünk majd, Patsy.

Pat ismét felengedte a rolót. A szívében volt egy kis
dermedtség ott, ahol korábban nem, és úgy érezte, ez már nem
is fog soha elmúlni. De a távolban gyönyörű volt a Ködhegy a
szeptemberi napsütésben. És amikor Pat ránézett, a hegy
átadott valamit büszkeségéből, nyugalmából és enyhe
zordonságából.

Miután megreggelizett, Pat felment anyához, és szokás
szerint derűsnek, tisztának és halványnak látta, mint egy
csillagot, amelyet a viharfelhők résein át nézünk.

– Tudom, hogy nehéz, drágám. Nagyon sajnálom Sidet.
Szegény fiú, valóban nagy hibát követett el. De ha mindnyájan
megteszünk minden tőlünk telhetőt, akkor a dolgok rendeződni
fognak. Mindig ez a vége.

Szegény, drága, bátor anya!
– Minden rendben lesz, amint magunkhoz térünk – közölte

rendíthetetlenül Pat. – Rendesen bánok Mayjel, anya, és nem
lesz pörlekedés, azt nem tűröm meg itt. De Ezüst Erdőt
megmentjük a Binnie-ktől, erről kezeskedem.
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Anya felnevetett.
– Ezt el is hiszem neked!
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A hetedik év

1.

A következő tél hónapjai alatt Pat és Rae úgy érezte, hogy
minden csepp bölcsességükre és „diplomáciájukra” szükségük
van. Az első hetek iszonyatosan nehezek voltak. Az
alkalmazkodás néha szinte lehetetlennek tűnt. May
indulatossága csak rontott a helyzeten. Némelyik jelenet, amit
rendezett, lealacsonyító, közönséges patáliaként maradt meg
Pat emlékezetében. A dührohamai mégsem voltak olyan
rosszak a lányok szerint, mint kis mosolyai és burkolt célzásai
mindennel kapcsolatban.

– Azt hiszem, bizonyos jogaim nekem is vannak – mondta
Sidnek, és hátravetette csillogó haját. – Nehéz bármit is úgy
csinálni, hogy valaki folyton figyel és kritizál, ugye, édes fiú?

És Sid dacos, mégis könyörgő tekintetet vetett Patre, ami
összetörte Pat szívét.

Amikor May nem tudta keresztülvinni az akaratát,
duzzogott, és egy-két napig „citromba harapott képpel” járt-
kelt, ahogy Judy mondta, majd amikor rájött, hogy senki sem
törődik a rosszkedvével, megint barátságos lett. Pat
összeszorította a fogát, és megőrizte a nyugalmát.

– Nem tűröm a veszekedést Ezüst Erdőben – jelentette ki. –
Tegyen vagy mondjon, amit akar, nem fogok veszekedni vele

És még akkor is, amikor May szenvedélyesen zokogott, és
azt kiabálta, hogy „mindig is viszályt akartál szítani köztem és
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Sid között", Pat mosolyogva így válaszolt:
– Ugyan már, May, legyen eszed! Nem vagyunk már

gyerekek.
Aztán felment a szobájába, és titkon gyötrődött a cécó

undoksága és a vele járó kínok miatt.
May hosszú távon beletörődött az elkerülhetetlenbe,

mindkét részről kompromisszumok köttettek, és Ezüst Erdőben
– a felszínen legalábbis – ugyanolyan nyugalmas lett az élet,
mint volt. Egy dolgot senki sem tagadott: May keményen
dolgozott, és szerencsére kint jobban szeretett szorgoskodni,
mint bent. Átvette a fejést és a baromfik gondozását, amit Judy
a szükségből erényt kovácsolva engedett át neki, és elismerte,
hogy May mindig alaposan kisúrolta a fölözőgépet.

– May – jelentette ki Mrs. Binnie fölöslegesen – nem egy
lelketlen társasági nő. Én munkára neveltem a lányaimat.

Mi tagadás, May szörnyű ribilliót csapott, bármit is csinált,
és Ezüst Erdőben, ahol a ház körüli teendőket zajtalanul
végezték, ez valóságos bűncselekménynek volt tekinthető. Pat,
akinek nagy megerőltetésébe került igazságosnak lennie, azt
mondta Rae-nek, hogy May nagyobb hűhót csap tíz perc alatt,
mint más tudna egy év alatt.

Judy és May között egyetlen kolosszális küzdelem tört ki,
mégpedig, hogy ki súrolja fel a konyhát. A harcból Judy került
ki győztesen. May soha többé nem merte csorbítani Judy
konyhai privilégiumait.

Pat ráeszmélt, hogy hozzá tud szokni a boldogtalansághoz,
majd két boldogtalanságroham között ismét boldog tudott
lenni. Természetesen mindenütt voltak bosszantó kis
változások, amelyeket talán nehezebb volt elviselni, mint a
nagyobb felfordulásokat. Először is Mayt a barátai
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nászajándékokkal lepték meg, aminek következtében Ezüst
Erdőt ellepték a bóvlik. Pat különösen egy borzalmas,
ónixtetejű asztalt gyűlölt. May a hallba állította a családi
örökségnek számító tükör alá, ami felért egy szentségtöréssel.
És ott voltak még May új, vidám, a házban szétszórt párnái,
amelyek mellett minden kopottasnak tűnt. De May nem tudta
keresztülvinni az akaratát, amikor a bútorok helyének
megváltoztatásával próbálkozott. Be kellett látnia, hogy minden
marad ott, ahol volt, és Landseer harminccentis aranykeretbe
foglalt, vörös plüsspaszpartús, nagy metszete, amelyen egy
szarvasbika volt látható, csak azért sem fog az ebédlőben lógni.
May nagyjelenetet rendezett, majd elvitte a képet a saját
szobájába, ahol senki sem szólt bele, hogy hova akasztja.

– Remélem, őladységed ez ellen nem tiltakozik – szúrta oda
Patnek.

– A saját szobádban azt csinálsz, amit akarsz – válaszolta
kimerülten Pat.

Vajon örökké tart majd ez a kicsinyes civódás? May még
aznap délután összetörte a régi Bristol vázát, mert túlságosan
nagy krizantémcsokrot gyömöszölt bele. Természetesen már
repedt volt. Mindig is volt rajta egy hasadék. May áttapétázta a
szobáját, a tapéta élénk rózsaszín alapon kék rózsás volt.

– Milyen vidám! – csodálta Mrs. Binnie. – A frászt kapom
attól a szürke tapétától abban a szobában, amit a Költő
Szobájának neveznek, May kedvesem.

May magával hozta a kutyáját is, aki a sokatmondó és
kipróbált Rabló névre hallgatott. Rabló kivégezte a csirkéket,
kiásta Pat virággumóit, megcsócsálta a kötélre kiakasztott
száradó ruhát – Tillytuck összeveszett Mayjel, mert a kutya
megrágta a legjobb ingét –, és szabadidejében a macskákat
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kergette. Végül Csak Kutya olyan verésben részesítette, ami
megzabolázta Rablót és Mayt is, és May távolléteiben Rae egy
összetekert újsággal mindig úgy elnáspángolta, hogy végül
Rablónak sikerült némi jó modorra szert tennie. Pat néha már
attól tartott, hogy idővel megkedveli a kutyát. Nehezére esett
nem szeretni egy állatot, ha abba szorult egy kevés illemtudás.

Amint azt Pat előre megjósolta, Ezüst Erdőt ellepték a Binnie
család tagjai. May fivérei cigarettahamuval szórták tele a házat.
Lánytestvérei és unokatestvérei – ahogy Judy mondta –
„felhőkben” csaptak le rájuk, harsányan visítoztak, és ajtók
mögött hallgatóztak. Judy rajta is kapta őket. És mindig többé-
kevésbé sértetten húzták fel az orrukat, függetlenül attól,
hogyan bántak velük. A kedvességet lekezelésnek tekintették,
ha békén hagyták őket, azt mondták, hogy semmibe veszik
őket. Olive az egész családját magával hozta.

Olive nem hitt abban, hogy a gyerekeket meg kell büntetni.
– Élvezni fogják a gyerekkorukat – közölte.
Ők talán élvezték is, de rajtuk kívül senki más. Judy csak

„pokolfajzatoknak” hívta őket. Egyik nap egy koszos, szürke
plüsselefántot talált a levesesfazekában. Olive hatéves gyereke
tette bele „mókából”.

Mrs. Binnie gyakran átlátogatott, és a délutánt Judy
konyhájában töltötte, és országnak-világnak kijelentette, hogy
Ezüst Erdőben teljes a béke és a jóakarat. Vadul hintázott egy
tölgyből készült hintaszékben, amely May jóvoltából került a
konyhába. Még szerencse, hogy abban, gondolta Judy, mert
egyetlen ezüst erdőbeli szék sem bírta volna ki Mrs. Binnie
csaknem száztizenhat kilós súlyát.

– Nem, nem, anya, száztizennyolc vagy – vitatkozott May.
– Gondolom, én csak tudom, mennyi a súlyom – vágott



321

vissza fesztelenül Mrs. Binnie. – És nem szégyellem! „Miért
nem fogyókúrázol?", kérdezi folyton a húgom, Josephine. „Én
aztán nem!", mondom neki. „Elégedett vagyok azzal,
amilyennek Isten teremtett!”

– Hohó, szerintem Istennek édeskevés köze van ehhez –
mondta Judy Tillytucknak.

Mrs. Binnie-nek kis gomborra és sárgásfehér haja volt, amit
szoros kis kontyba csavarva a feje búbjára tűzött. A pletyka volt
az anyanyelve, a nyelvtan a szolgája, nem a mestere. Ezenfelül
igencsak sok baja volt az „alvilági szerveivel”. Pat sokszor
eltűnődött, vajon Sid hogy képes ránézni, miközben tudja, hogy
hatvanévesen May is ilyen lesz.

– Szeretném kékítővel bemosni a haját – súgta olykor Rae
Pat fülébe, amikor Mrs. Binnie éppen valamivel kapcsolatban
igét hirdetett, és addig bólogatott, amíg egy hajtű ki nem
csúszott a hajából.

Maytől eltérően Mrs. Binnie „nem állhatta” a macskákat.
Asztmás lett tőlük, és mint May mondta, levegő után kezdett
kapkodni, ha egy macska megjelent tőle egy mérföldes
körzetben, így hát, amikor megérkezett, a macskák távoztak.
Még Merészke sem volt ez alól kivétel, ő azonban nem adta át
magát az önsajnálatnak, és kényelembe helyezte magát
Tillytuck magtárában.

„De azér' szerettem vóna látni, hogy bódogult vóna Kandúr
urasággal” – gondolta magában rosszmájúan Judy.

Általában egy vagy több „zabolátlan” Binnie lány is elkísérte
Mrs. Binnie-t, és Mayjel szünet nélkül beszéltek és vitatkoztak.
A Binnie család nem ismerte a szűkszavúság fogalmát
Mindenki elmondott mindent mindenkinek, vagy ahogy ők
mondták, „megbeszélték”. Egyiküknek sem fért a fejébe, hogy
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miért nem lehet hangosan kimondani, amit gondolnak.
Egyáltalán nem fogták fel, hogy vannak, akik nem torkuk
szakadtából gondolkodnak, és nem öntik ki az utolsó cseppig
az érzéseiket. Előfordult, hogy szüntelenül pergő nyelvük még
a leghidegebb téli délutánokon is átkergette Tillytuckot a
magtárba, és Pat elkeseredetten vágyott a csodálatos, régi
csendekre.

Pat és Rae számára talán csak egy vigasz volt: az estéik még
most is zavartalanok voltak. May borzasztónak ítélte a
gondolatot, hogy a „cselédekkel” üldögéljen a konyhában, így
általában elvitte Sidet táncolni vagy moziba, és amikor otthon
voltak, saját társaságuk volt, akiket a Kis Szalonban láttak
vendégül, amit hallgatólagosan átengedtek Maynek, és amit
Judy nagy élvezetére „nappaliként” emlegetett.

– Nekünk csak egy nappali szobánk van Ezüst Erdőben, és
az az én konyhám – jegyezte meg egy kacsintással Tillytucknak.
– Itt többet vagyunk nappal, mint az összes többiben
együttvéve.

– Ezt jól megmondta – válaszolta Tillytuck, ahogy Lady
Medchesternek is.

Így aztán Pat, Rae, Judy és Tillytuck – akárcsak a régi szép
időkben – most is a konyhában gyűltek össze esténként, és
néhány órára megfeledkeztek az Ezüst Erdőre telepedő
árnyékról. Mindig tartottak egy különleges kis dáridót, hogy
elvegye egy-egy fölöttébb nehéz nap rossz szájízét, mint amikor
Pat rajtakapta Mayt, hogy a szekreterje fiókjaiban turkál, vagy
amikor May, aki szeretett háziasszonyt játszani, egy
látogatóban lévő finnyás papot arról biztosított, amikor az nem
vett még egyszer a fogásból, hogy bőven van még a konyhában.

Már azon is tudtak nevetni, hogy Mrs. Binnie rendre
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összetéveszti a szezont a fazonnal. Élvezettel hallgatták, amikor
komolyan megkérdezte Patet, hogy a „fóbiák” évelők vagy
egynyáriak. Igaz, se Judy, se Tillytuck nem nagyon értette, mi
ebben a vicc, de szívmelengető volt megint a lányok nevetését
hallani. Úgy kacagtak, mint régen. Szinte csak azokon az
estéken nevethettek zavartalanul. Ha May kacagást hallott,
rögtön a fejébe vette, hogy rajta nevetnek, és durcás lett.
Olyankor, amikor May egyik gyakran megejtett hazalátogatása
miatt nem volt Ezüst Erdőben, Sid is beosont egy kis régi
szórakozásra és Judy kis falatkáira. Ezt megelőzően Pat és Sid
már kibékült, mert Pat nem viselte el, hogy „faséban” legyen
Siddel. Ennek ellenére nem barangoltak már együtt, nem
beszélgettek vagy tervezgettek közösen. May neheztelt az
ilyesmiért. Most már May kísérte el Sidet, ha bejárta a farmot,
és részletesen kifejtette, milyen változtatásokat képzel el.
Nézeteit az egész családdal megosztotta. Sok fát kell kivágni,
mondta, hiszen eleve több van a kelleténél, és ettől „rendetlen”
az egész, főként a lépcső melletti rezgő nyárfa bántotta a
szemét. És a gyümölcsös Régi Részét is teljesen ki kell
takarítani, mert ezzel jó földet pocsékolnak el. Olyan messzire
nem ment, hogy felszántásra javasolja a temetőt, bár azt
mondta, rémséges, hogy egy ilyen hely a ház közelében van, és
az ember kénytelen elmenni mellette, valahányszor a csűrbe
vagy a tyúkólba tart. Amikor sötétedés után ment ezekre a
helyekre, azt állította, hogy libabőrös lett.

– A helyedben végrehajtanék itt néhány változtatást –
mondta könnyedén Patnek. – A homlokzati veranda olyan
idejétmúlt! És tényleg ki kellene ütni egy-két falat. A Költő
Szobája meg a miénk egybenyitva egy igazán szép, nagyméretű
szobát adna ki. Annyira van szükségetek két vendégszobára,
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mint egy békának nadrágra.
– Ezüst Erdő nekünk így jó, ahogy van – mondta mereven

Pat.
– Ne izgasd fel magad, gyermekem! – hurrogta le May

provokálóan, és milyen kibírhatatlan tudott lenni! – Csak
javasoltam valamit. Nem kell miatta idegrohamot kapnod.

– Ha azt tehetne, amit csak akar, semmi mást nem tenne,
mint toldozna, változtatna és lebontana – jegyezte meg Pat
vadul Rae-nek.

– Hohó, pontosan, ahogy az öreg nagyapja is tette – szólt
közbe Judy. – Mániákusan bontott és épített. Bármit a
változásért, ez volt a mottója.

– Tegnap késő este, amikor elmentem a Kis Szalon előtt,
hallottam, hogy May azt mondja Sidnek: „Egyébként Ezüst
Erdő úgyis a tiéd lesz, amikor apád meghal.”

Judy kuncogott.
– Nem szerencsés más halálára várni. Apád még vagy húsz

évig egészségben elél. De egy Binnie-re vall ilyesmit mondani.
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2.

Pat néha elmenekült az egész elől, a földeket és a mezőket
járta, a fehér szépség békét hozott a lelkének. Sok nehéz órán
segítette át, amikor eszébe jutott, hogy ha muszáj, tíz perc alatt
a Titkos Mező legelőjének magányát élvezheti, távol a
trécseléstől és a zűrzavartól. Voltak még csodálatos, földöntúli
hajnalok, amelyeket Rae-vel együtt néztek, a havas hegyek
fölött égre kúszó telihold, a naplemente rózsás fényében úszó
kis mélyedések, karcsú nyírfák és árnyas zugok, éjjel
egymásnak felelgető szelek, almazöld „homály", csillagfényes
nyugalom, ami enyhítette a fájdalmat, Boldogságban áprilisi
bimbók – „Hála istennek, még mindig van április a világon!” –,
és megvolt Ezüst Erdő, hogy szeressék, védelmezzék és gondját
viseljék.

És a tavasszal megjött Joe is, hogy végre megnősüljön,
miután mindenki arra a következtetésre jutott – mint Mrs.
Binnie mesélte –, hogy szegény Enid Sutton már sosem
kaparintja meg.

– Sokszor mondtam neki: „Ne légy túl biztos egy
tengerészben, akinek babája van minden kikötőben! Oszt már
olyan fiatal sem vagy. Egy tengerészre nem lehet számítani.
Vedd például Bridge-ben Mrs. Rory MacPhersont, annál
csalódottabb asszonyt még nem pipáltam! Az ő férje tengerész
volt, és az asszony halottnak hitte, és amikor megint férjhez
akart menni, a férje épen és egészségesen került elő.”

Suttonék nagy, vidám esküvőt rendeztek, és a bronzbarna
Joe mindenki szerint rendkívül jóképű volt. Pat is így gondolta,
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és nagyon büszke volt rá, de Joe, akinek a távozását egykor
akkora tragédiaként élte meg, már idegen volt számára. Pat
még kicsit örült is, amikor a felhajtás lezajlott, és Joe a
feleségével mesés világkörüli nászútra ment az új hajón. Pat
most már nekifoghatott a nagytakarításnak és a
kertészkedésnek, legalábbis azok után, hogy Mrs. Binnie
elmondta a véleményét az eseményről:

– Nagyszabású esküvő. Egyesek nem is értik, hogy az öreg
Mr. Sutton hogy engedhette meg magának, de én mindig azt
mondom, hogy az emberek többsége csak egyszer házasodik, és
miért ne vágna fel. Mindig is szerettem az esküvőket. Milyen
csúnya dolog volt Maytől, hogy olyan ravaszul elszökött, ugye?
Lefogadom, hogy ti is ugyanúgy elképedtetek, mint én, amikor
meghallottátok. És lehet, hogy nem is zaklatott fel annyira,
hogy ideköltözik hozzátok. Erősen hittem ugyanis, hogy idővel
minden rendeződik, és így is történt. Mások azt mondták, hogy
May sosem tudna itt békében élni, mert Pat olyan hóbortos,
mire azt feleltem: „Pat nem különc, csak érteni kell a nyelvén.”
És igazam volt, nem, kedveském? May elhatározta, hogy jól
kijön veled, amikor ideköltözött. „Ketten kellenek a
veszekedéshez, mama", mondta, mire én ezt válaszoltam: „Ez a
helyes szemlélet, kedvesem. Bármit is teszel, viselkedj úgy,
mint egy hölgy. Most már Gardiner vagy, és a
hagyományaikhoz kell tartanod magad. És engedményeket kell
tenned. De főképp ne ijedj meg! Remélem, az én lányom nem
gyáva", mondtam. Igazi öröm számomra, hogy ilyen jól kijöttök
egymással, bár nem tagadom, hogy Judy Plum kemény dió
volt. May érzett bizonyos dolgokat, May ugyanis mindig igen
mélyen érez mindent, de tekintettel volt rá, ahogy tanácsoltam.
„Mindenki tudja, hogy Judy Plumot elkényeztették", mondtam
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neki, „de öreg, és gyorsan romlik az állapota, és igazán
megengedheted magadnak, kedvesem, hogy kicsit a kedvében
járj”. „Nem alacsonyodom le odáig, hogy vitatkozzak egy
cseléddel", mondta erre May. „Én efölött állok.” May mindig is
olyan okos volt! Nos, örülök, hogy szegény Enid Sutton végre
férjhez ment. Az elmúlt három évben rettenetesen tönkrement,
miközben Joe-ra várt, és nem tudta, hazajön-e valaha is. És
veled mi a helyzet, Pat kedves? Elképzelni sem tudom, mit
gondolnak a férfiak. Nem lassú egy kicsit az özvegyembered? –
kérdezte negédesen, ami felért egy oldalba bökéssel. – Az
emberek arra gondolnak, hogy ki akar hátrálni, de én mindig
megnyugtatom őket: „Ebből még házasság lesz.” Csak bátorítsd
kicsit, kedves, mindössze erre van szüksége. Igaz, May a minap
ezt mondta: „Nekem ugyan nem kéne, amit más asszony
meghagyott, mama.” De te sem leszel fiatalabb, Pat, ha nem
bánod, hogy ezt mondom. Én már tizennyolc évesen férjnél
voltam, de tizenhét évesen is elvettek volna már. Vörös
bársonyruhában és zöld tollas, fekete bársonykalapban
esküdtem, amit mindenki nagyon elegánsnak tartott, én
azonban csalódott voltam. Mindig is égszínkék ruhában
akartam férjhez menni, amilyen Isten egének a színe.

– Az egyik költői szárnyalása – súgta oda Tillytuck Judy-
nak. De Pat és Rae is meghallotta, és majd' megfulladtak a
nevetéstől, Mrs. Binnie viszont, aki álmában sem gondolta
volna, hogy rajta nevethetnek, folytatta:

– Igaz, hogy Kirkék napórát csinálnak a Hosszú Ház
kertjébe?

– Igen – felelte kurtán Pat.
– Nos, én sosem voltam oda ezekért a modern

találmányokért – mondta Mrs. Binnie önelégülten. – Nekem egy
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régimódi óra is megteszi.
– Nem baj – mondta Rae, amikor Mrs. Binnie elkacsázott a

„nappali” felé. – Nemsokára virágzik az orgona.
– És fehér virágú almaágak keretezik a holdat – toldotta meg

Pat.
– És ibolyák terítik be az Ezüst Erdőt – tette hozzá Rae.
– És a töltés mentén új sorban liliomokat ültetünk – sóhajtott

fel Pat.
– És nagy, vörös lucerna virágzik a Mazsolás Sütemény

Mezőn.
– És keskenylevelű sás nő a Tó körül…
– És hamvas fűz Boldogságban…
– És százszorszépek bólogatnak a Jordan mentén.
– Még számtalan értékes dolog maradt, Pat, amiket senki,

még egy Binnie sem tehet tönkre.
Örökre elmúltak-e a napok, amikor lényét a napkeltében

fürdethette, és olyan jókedvűen csapongott, mint egy madár?
Lehet, hogy még visszatérnek, amikor az új ház felépül, és
Ezüst Erdő újra az övék lesz. De az még a jövő zenéje volt. Judy
jött át az udvaron, a kezében átázott kiscsibéket hozott, akiket
May elfelejtett fedél alá vinni. Judy kezd meggörbülni? Pat
megborzongott.

De bármilyen bátran küzdött is, az élet továbbra is
lehangolónak tűnt.
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3.

– Ma nem foglalkozom már mással, mint a tavasszal –
jelentette ki Pat majdnem vígan.

May ugyanis reggel hazament, és egy egész napot tölthettek
magukban. Három élvezetes étkezés, amit egyedül költhetnek
el, körbeülhetik az asztalt, és régi szokásuk szerint addig
beszélgethetnek, amíg csak akarnak. Pat és Judy néha úgy
érezte, hogy May gyakori hazalátogatásai óvják csak őket attól,
hogy megbolonduljanak. Minden egészen megváltozott. Judy
megesküdött, hogy még a mosógép is könnyebben forog,
amikor May nincs Ezüst Erdőben. Mintha még a háznak is nagy
kő esne le a szívéről. A ház sem tudott soha hozzászokni
Mayhez.

Szépsége ellenére sem volt könnyű a tavasz Ezüst Erdőben.
Mayjel nagytakarítást csinálni szívfájdító volt, mert Maynek
rengeteg javaslata volt. „Miért nem szünteted meg azt a
rendetlen, elülső, öreg kertet, Pat, és ültetsz igazi gyepet?”
Vagy: „Ide ablakot vágnék, Pat. A hall délutánonként igazán
szörnyű sötét.” Vagy: „A gyümölcsös lassanként benyomul a
házba, Pat. Miért nem vágatod ki azt a fát?”

Egyszerűen nem fért May fejébe – vagy nem volt hajlandó
megérteni –, hogy Pat nem vágat ki fákat. Maynek talán ezzel a
bizonyos fával kapcsolatban igaza is volt. Valóban túl közel volt
a házhoz. Fiatal almafa volt, amelyik magától bújt ki a földből,
és olyan észrevétlenül terebélyesedett, hogy fa lett, mielőtt
bárki észrevette volna, és most már a Nagy Szalon ablakán
nyomakodott be a koronája. Amikor May szóvá tette, éppen
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káprázatosan szép volt: kifakadás szélén álló apró, piros
bimbókkal volt tele.

– Szerintem csodálatos, ha a gyümölcsös egyenesen bejön a
házba – vélekedett Pat.

– Szerinted – jegyezte meg May. Egyik kedvenc
visszavágása volt ez, amelybe sikerült mindig keserű megvetést
csempésznie.

Egyik javaslatát sem fogadták meg, és May könnyes
szemmel, Judy füle hallatára mesélte az anyjának, hogy
„egyszerűen semmit sem csinálhat a férje házában”. Eltökélte,
hogy „növényszegélyt” ültet, és addig nyaggatta Sidet, amíg az
közben nem járt Patnél, és arra az elhatározásra nem jutottak,
hogy a kis füves tisztás alján csinálhatná, ahol eddig csak
májusi gyöngyvirág nőtt vadon és sűrűn. A közelben még
bőven volt gyöngyvirág, de Pat nem repesett, hogy ezeket
kiszántják, és a helyüket beültetik May íriszeivel,
szarkalábjaival és azzal, amit Mrs. Binnie „ágyás"-nak nevezett.
Fő ellenvetése az volt, hogy May fütyült a virágokra. Azért
kellett növényszegély, mert Olive azt mesélte, hogy most ez a
legnagyobb divat, és a városban mindenki ilyet ültet.

– Tudod, hogy May addig szekálta Sidet, amíg végül
hátravitte, és megmutatta neki a Titkos Mezőt? – kérdezte Rae.

Pat tudta. May nevetett, amikor visszajött onnét.
– Láttam a híres-neves meződet, Pat. Csak egy kis lyuk az

erdőben! Te meg évek óta micsoda hűhót csapsz körülötte!
Pat szemében ez volt a legnagyobb árulás, amit Sid

elkövethetett, amikor megmutatta Maynek a Titkos Mezőt,
kettejük Titkos Mezejét, mégsem tudta hibáztatni. Sid a békesség
kedvéért vitte el oda.

– Jobban szereted a testvéredet, mint a feleségedet – fakadt
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ki szenvedélyesen May, valahányszor Sid megtagadott valamit,
amit Pat nem szeretett volna Mayjel napirendre kerültek köztük
a heves viták, és Ezüst Erdőben egész nyáron keserű volt az
élet. Az étkezések voltak a legrosszabbak. Szinte folyamatosan
civódtak.

– Legyen már végre egy veszekedés nélküli étkezés! –
jegyezte meg egy nap elkeseredetten Hosszú Alec.

Pat, aki szótlanul hallgatta May szarkazmusát és Sid
sértődött válaszait, felállt, és kiment a szobából.

– Nem bírom tovább, egyszerűen képtelen vagyok elviselni!
– kiáltotta vadul. Megrántotta a rolót, hogy kizárja a bosszantó
napsütést, de a zsinór kicsúszott a kezéből, és a roló hevesen
feltekeredett a tartóra, amivel csaknem halálra rémítette
Merészkét, aki Rae ágyán aludt.

– Nem érdemelsz meg egy macskát – mondta Merészke,
vagy valami ilyesmit macskanyelven, aminek ez volt az
értelme.

Pat dühösen rámeredt.
– Ha belegondolok, hogy idáig jutottunk Ezüst Erdőben!
Rae, aki kicsivel később a postával és egy hatalmas csokor

virággal jött be, magukra zárta az ajtót. Most már ez is
szükséges volt. Nem létezett a házban a magánélet régi
szentsége. May bármikor kopogás nélkül rájuk ronthatott. A
kopogást kinevette, és „ezüst erdős felvágásnak” nevezte.

– Pat drágám, ne vedd annyira a szívedre! Beismerem,
mindennap van egy pillanat, amikor May vágyat ébreszt
bennem azok után a régi szép idők után, amikor alaposan meg
lehetett mosni valakinek a fejét. De amikor ez eszembe jut,
Brook szemén át próbálom nézni, hogy ő mit gondolna felőle –
ugye, te is látod, milyen huncutul csillog a szeme? –, és May
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rögtön igaz mivoltára zsugorodik. Nem tart örökké.
– Dehogynem, dehogynem – ismételgette szenvedélyesen

Pat. – May nem akarja, hogy a másik farmon házat építsenek,
Rae. Ő Ezüst Erdőt akarja. Hallottam, amikor Siddel beszélt –
akaratlanul is megütötte a fülemet, hisz tudod, milyen a hangja,
amikor dühös –, és azt mondta: „Soha nem költözöm át az
Adams-birtokra. Olyan messze lenne a világtól! És nem lehet a
csűröket átköltöztetni. Megígérted, amikor rábeszéltél, hogy
menjek hozzád feleségül, hogy Ezüst Erdőben fogunk lakni. És
én itt is fogok élni, és nem a vénkisasszony testvéred uralma
alatt. Ő csak egy parazita, aki az apád nyakán élősködik,
amikor most, hogy már itt vagyok, és mindent intéznék, semmi
akadálya, hogy szedje a sátorfáját, és kenyeret keressen.”
Minden erejével azon van, hogy Sidet ellenünk hangolja, hisz
tudod, milyen. És minden mögött, amit mondunk vagy
teszünk, vagy nem mondunk, valami aljas szándékot feltételez.
Emlékszel, mekkora jelenetet rendezett a múlt héten, hogy nem
vettem észre az új ruháját, azt a gyönge, csillogó kék selyemmel
kombinált borzalmas, olcsó műselyem vacakot? Azt hittem, a
legkedvesebb az, ha nem figyelek fel rá! Szégyelltem, hogy
Ezüst Erdőben bárki is ilyet vesz fel. És azt mondja Sidnek,
hogy folyton kinevetjük.

– Tegnap este ki is nevetted, amikor azt a megjegyzést tette a
holdra! – vigyorodott el Rae.

– Ki állta volna meg nevetés nélkül? Amikor az Ezüst
Erdőben a fenyő taréja fölött megpillantottam az újholdat, és
felhívtam rá May figyelmét, mire a sógornőm azt kiáltotta:
„Milyen cuki!", megfeledkeztem magamról. És ez a hitvány
nőszemély a törvény értelmében egy ezüst erdőbeli Gardiner!

– Mindennek ellenére a fenyő felett az újhold éppen olyan
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káprázatos, mint mindig – mondta lágyan Rae.
De Patről abban a pillanatban minden vigasztaló szó

lepergett.
– Jusson csak eszedbe az ebéd! Legjobb esetben sincs most

már rendes beszélgetés étkezések közben, legrosszabb esetben
pedig az van, ami ma is. Időnként egyszerűen úgy érzem, Rae,
mintha Ezüst Erdőből tovatűnt volna minden józan, édes és
boldog pillanat, és csak olyankor tér vissza rövid időre, amikor
May nincs itt. De hiszen még a telefonbeszélgetésekbe is
belehallgat! Még hogy Ezüst Erdőben valaki ilyesmire
vetemedjen, és elpletykálja, amit hall! Tudod, hogy a
summerside-i kuzinjai bandáját tegnap bevitte a szobánkba – a
mi szobánkba! –, és megmutatta nekik?

– Itt legalább nincsenek hajtűk és púder szétszórva, mint az
övében – nézett körül szeretettel Rae makulátlan kis
szobájukban, amelyet aranyos fénybe vont az új kukoricasárga
függönyön átsütő fény. A függönyt tavasszal választották
Pattel. Itt legalább még nyugalom, béke és felüdülés várta őket,
bármilyen állapotok uralkodtak is másutt. – Ami meg Sid
ellenünk hangolását illeti, ez most már nem megy, Pat. Sid már
tudja, kivel áll szemben. És apa Ezüst Erdő ura marad. Várjuk
ki türelemmel! Hilary írt, most hoztam be a levelét a
postaládából. Ez fel fog vidítani.

De aligha vidította fel, pedig Pat háromszor is végigolvasta
abban a reményben, hogy megtalálja a Hilary leveleit általában
jellemző, nehezen megfogható valamit. Kedves levél volt, mint
az összes többi is, de hosszú idő után ez volt az első, és
valahogy távolságtartónak tűnt, mintha írás közben Hilarynek
máshol járt volna az esze. Olaszországba készült, onnan keletre,
Egyiptomba, Indiába, hogy az ottani építészetet
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tanulmányozza. Egy évig lesz távol, írta.
„Szeretném az egész világot látni.” Pat megborzongott: az

„egész világnak” óriási, hideg hangzása volt. Mégis most
először kezdett benne mocorogni a gondolat, hogy jó lenne
Hilaryvel vagy egy másik hasonló szellemű társsal világot látni.
Philae a sivatagi naplementében, a cifra Alhambra, holdfénynél
a Tadzs Mahal gyöngyházas, fehér csodája, Petra, a „rózsapiros
csoda – feleannyi idős, mint az idő maga"20, ahogy Hilary
idézte. Elbűvölő lenne látni őket. De még csodálatosabb lenne
Ezüst Erdőt nézni, és tudni, hogy ismét az övé, pedig attól félt,
hogy már soha többé nem lesz az. Lehet, hogy May itt marad.
May erre vágyik, és mindig megkapja, amit akar. Sidet akarta,
és meg is szerezte. Ezüst Erdőt is mindenáron megszerzi majd.
Időnként már így is a ház úrnőjeként viselkedett, és a
„növényszegélye” révén bekasszírozott minden dicséretet;
bántóan magyarázta el, hogy a virágágyak körüli kőszegély az
öreg Judy Plum szeszélyének köszönhető. „Eltűrjük a bogarait",
mondta.

És a családja ellepte Ezüst Erdőt. Judy azt mondta Tillytuck-
nak, hogy hemzsegnek a ház körül. Igaz, ami igaz, a Binnie
család igen szapora!

May utálatos, menyétképű öccse az ideje több mint felét
náluk töltötte, állítólag azért, hogy Sidnek „segítsen", de közben
tréfát űzött Judyból, aki azzal állt bosszút, hogy a fiú által
megkívánt finom falatokat eldugta, aztán nyájasan úgy tett,
mintha semmit sem tudna róluk.

– Szegény öreg Judy állapota rohamosan romlik –
kommentálta May. – Elrak mindent, aztán elfelejti, hova tette.

May sokat volt a konyhában, a barátainak Judy által csak

20 John William Burgon Petra című versének egyik sora – a szerk.
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„gusztustalanságoknak” nevezett kotyvalékokat főzött, aztán a
zsíros vagy tésztás edényeket és serpenyőket otthagyta
Judynak, hogy mosogassa el. Judy nem tudta volna
megmondani, mikor utálja jobban Mayt, amikor jókedvű, vagy
amikor „felhúzza az orrát”. Amikor duzzogott valami miatt,
csapkodott és vagdosott, de a nyelve nem pergett, amikor
azonban jókedve volt, be nem állt a szája. Mostanában ritkán
adódott csendes pillanat Ezüst Erdőben. Judy elkeseredésében
kiült kötni Vad Dick sírkövére. Tillytuck is ott ült Síró Willy
sírján, és pipázott. „Szeretem a társaságot, de nem szeretem
túlzásba vinni” – csak ennyit mondott. May ezt az egészet
mókásnak tekintette. Kitartóan állította, hogy Tillytuck Judynak
„udvarol” a temetőben.

– Mit érdekel, mit beszél? – mondta keserűen Judy Patnek.
– Hohó, a konyhámban nem veheti át az uralmat. Tennap

egy naptárat akart felakasztani a falamra William király és
Viktória királynő képe alá, amin egy nagy, kövér, ruhátlan lány
vót. Rögtön le is vettem, és a tűzre dobtam. „Az mán szentigaz,
hogy az a ledér nőszemély nem megfelelő társaság egy
királynak meg egy királynőnek", mondom neki. És az
unokatestvére sem, aki tennap fürdőruhában jelent meg. Nagy
merészen bevonút a nagy, csupasz, kövér lábán, és betelepedett
Nehemiah dédapa székibe, oszt keresztbe is vetette a lábát. És
még illendően fehér sem vót, hanem olyan „napbarnított”,
ahogy mondta, de inkább a lefölözött tejből készült túróhoz
hasonlított a színe. Tillytuck csak egy pillantást vetett rá, és
átmenekűt a magtárba. Úgy nem bánhattam vele, mint a
naptárral, de azér' ezt mondtam: „Akik szeretik a lábukat
mutogatni, nem árt, ha diétáznak kicsit", mondom neki. „Ó,
maga különös teremtés!", válaszóta erre. Hála a
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Magasságosnak, hogy nem hívott hallatlanul mulatságosnak, az
ugyanis a kedvenc jelzője. De amikó' May aszonta, hogy az
egyrészes fürdőruha most a legújabb divat, és talán azt
képzelem, az emberek hosszú ruhában és krinolinban mennek
fürödni, aszontam neki: „Hohó, távol legyen tőlem, hogy olyan
legyek, mint a nagynénje, Ellice", mondom neki. „Amikó' az
unokahúga a Miláji Vénusz szobrát kűtte neki karácsonyra
ajándékba, Ellice néni ruhát adott rá, szép ízlésesen felőtöztette,
mielőtt megmutatta a barátainak. A láb mint olyan ellen nincs
kifogásom", mondom neki, „kivált a tengerparton, ahol bőven
van hely, hogy mutogassák, de amikó' olyan kövér és nagy,
mint a hölgy kuzinjáé", mondom, „akkó' kissé nyomasztó a
konyhámba'„. „Mindenki lehengerlőnek tartja Emmát a
fürdőruhájában", vetette oda May. „A lehengerlő tényleg a
megfelelő szó", mondom erre. „Látta, milyen hatással vót
Tillytuckra, pedig őt nem könnyű felzaklatni. Ami meg a
divatot illeti", mondom, „egyik majom azt csinájja, amit a
többi", mondom neki. A fáintos May erre aszonta, hogy
inzultáltam a barátnőjit, és egész nap egy szót sem szólt, de én
sokkal jobban kedvelem, ha megsértődik, mint amikó'
barátságos. Próbált valamit kiszedni belőlem Cleaverrel
kapcsolatban, de nem tuttam semmit. Van valami tudnivaló,
Patsy drágám?

– Nincs – mondta mosolyogva Pat.
– Hohó, nem is vártam – válaszolta mosolytalanul Judy.

Nem tudta eldönteni, hogy megkönnyebbülést vagy csalódást
érezzen-e. Nem kedvelte különösebben Cleavert, aki a McGill
Egyetemen kitüntetéssel diplomázott, és a nyarat Silverbridge-
ben töltötte kutatómunkával. Pat a Hosszú Házban ismerkedett
meg vele, és a fiatalember néha meg-megjelent Ezüst Erdőben.
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Rendkívül okos volt, és a különféle meghatározhatatlan
bacilusokkal kapcsolatos kutatásaival már ismertté vált, de
szegény Cleaver maga is egy felnagyított bacilusnak látszott, és
Judy bárhogy is próbálta, nem látta Pathez illő férjnek.

– Félek, mégis az özvegyember lesz – mondta Tillytucknak a
temetőben. – Kivált, ha igaz a hír, amit Csilingről hallunk.
Mindig is megvót a dologró' a magam elképzelése, de lehet,
hogy csak egy vén bolond vagyok, aki nem fiatalodik, ahogy
Mrs. Binnie szokta mondani.

– Az öreg Matilda Binnie-nek új fogai és új szőrmebundája
van. Ha új agyat is tudna szerezni, egészen jól elvolna egy
darabig – mondta Tillytuck, és párszor megszívta a pipáját,
majd komoran hozzátette: – Szimbolikusan szólva.
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4.

Edith néni teljesen váratlanul halt meg augusztusban, ami
mindenkit nagyon megrázott. Nem nagyon szerette senki, mert
nem volt szeretetre méltó ember, de a dolgok megszokott
rendjéhez tartozott, és a halála újabb változást jelentett. Furcsa
módon éppen Judynak hiányzott a legjobban, és ő gyászolta
leginkább, holott egy életen át folyt köztük a gyűlölködés. Judy
úgy vélte, hogy az élet ízetlen lesz Edith néni nélkül, akiben
elszörnyedést lehet ébreszteni, és akivel udvarias, de csípős
vitákat lehet folytatni.

– Ha belegondolok, hogy többé nem látom mán a
konyhámba', és nem sérteget többet. Nagyon furcsa érzésem
van, Patsy drágám.

Természetesen May tudatta Pattel, éspedig nagy élvezettel,
hogy Hilary Gordon vőlegény lett. Valamelyik Binnie kapott
levelet egy másiktól, aki Vancouverben élt, és ismerte a lányt.
Úgy volt, hogy miután Hilary visszatér az egyéves külföldi
útjáról, összeházasodnak, és Hilaryt felveszik a neves építészeti
céghez, amelyben a lány apja vezető üzlettárs.

– Valamikor régen az udvarlód volt, nem? Még
fiatalkorodban – nyújtotta el a szavakat gonoszkodva May.

– Azt hiszem, igaz – mondta este Rae Patnek. – Nem olyan
rég hallottam én is. Dotnak barátai élnek Vancouverben, és ők
írták meg neki. Én… nem is tudtam, elmondjam-e neked vagy
sem.

– Ugyan, miért ne mesélted volna el? – kérdezte fagyosan
Pat.
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– Nos, mert Hilaryvel mindig olyan jó barátok voltatok…
– Úgy van! – harapta el a szót Pat, és csermelybarna

szemében veszélyes tűz lobbant. – Mindig nagyon jó
barátságban voltunk, így természetesen érdeklődéssel vártam
volna bármilyen jó hírt felőle. Mindez azért… bánt, mert úgy
intézte, hogy másoktól tudjam meg. Miért nézel így rám, Rae
Gardiner?

– Mindig is úgy gondoltam – tett fel Rae mindent egy lapra –
, hogy jobban szereted Hilaryt, mint akár magad is sejted, Pat.

Pat kissé bizonytalanul nevetett.
– Ne csacsiskodj, Rae! Te meg Judy is túlzásba estetek

Hilaryvel kapcsolatban. Mindig is szerettem, és ez így is marad,
de számomra olyan, mint egy testvér. Felfogod, hogy hány éve
nem találkoztunk? Természetesen barátként is eltávolodtunk
egymástól. Ez elkerülhetetlen. Még a levelezésünk is lassan
magától értetődően abbamarad. Nem írt, amióta külföldre
utazott.

– Még kicsi voltam, amikor elment, de emlékszem, mennyire
szerettem – emlékezett vissza Rae. – Mindig is a leghelyesebb
fiúnak tartottam.

– Az is volt – ismerte el Pat. – És remélem, olyat vesz
feleségül, aki hozzá hasonlóan rendes.

– Tulajdonképpen szerelmes volt beléd, Pat, nem?
– Úgy érezte. Tudtam, hogy majd kigyógyul belőle.
Rae-ből egész nap valami titkos boldogság áradt, ami most

felszínre is tört:
– Brook átjön egy hétre, mielőtt elkezdődik a főiskola.

Szívből remélem, hogy Miss Macaulay elkészül addigra a
zsorzsettruhámmal. Jól menne hozzá egy kabát abból a szép,
vékony, kék bársonyból, amit a városban láttunk. Brook
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biztosan odalenne értem, ha abban látna.
– Azt hittem, bármiben szeret – ugratta Pat.
– Hát persze, Pat. De vannak fokozatok.
„Az pedig senkit sem érdekel, hogy én mit viselek” –

gondolta örömtelenül Pat.
Kinézett az ablakon, és eszébe jutottak a régi holdkelték,

amelyeket Hilaryvel nézett végig, amikor még „fiatal lány”
volt. May korábbi megjegyzése még most is fájt. És Mrs. Binnie
is utálatos volt a minap: biztosította róla, hogy senki sem
pótolhatatlan. A kijelentése apropója Donald Holmes és egy
South Glen-i lány eljegyzésének bejelentése volt.

– Elég fiatal vagy még – nyugtatgatta Mrs. Binnie. – És
amikor az emberek azt mondogatják, hogy kezdesz
vénlányosan festeni, mindig azt válaszolom: „Csoda-e, hogy
így van? Gondoljatok csak bele, mekkora felelősség
nyomasztotta éveken át, ott volt az anyja betegsége meg sok
más teher. Nem meglepő, hogy idő előtt megöregedett.”

Pat már megszokta, hogy eleressze a füle mellett Mrs. Binnie
szurkálódásait, de az „elég fiatal vagy még” nem ment ki a
fejéből. A tükörhöz lépett, és tárgyilagosan szemügyre vette a
tükörképét. Nem találta öregnek magát: barna haja ugyanolyan
fényes volt, mint mindig, borostyánszínű szeme ragyogott, az
arca kerek volt és sima. Talán a szeme sarkában látszott néhány
ránc, és ez meg micsoda?! Pat közelebb hajolt, a szeme kicsit
kitágult. Csak nem… lehet, hogy… igen, az! Egy ősz hajszál!
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5.

Azon az estén Pat felment a Hosszú Házhoz. Járása gyors és
ruganyos volt. Nem fog rágódni az ősz hajszál miatt! Még csak
ki sem húzza. A Selbyk korán őszülnek. Ugyan mit számít?
Bármi is történjen a fejében, a szíve nem öregszik. Mindig is
bátran lobogtatja majd az ifjúság zászlaját! Lehet, hogy majd
megjelennek a ráncok az arcán, de a lelkén soha. De aznap
mégis volt egy pillanat, amikor úgy érezte, nem akar többé
fiatal lenni. Amikor az ember még fiatal, túlságosan nagy
fájdalmak érik. Talán ha megöregszik, nem fáj majd annyira.
Akkor már nem lesz olyan fontos, a dolgok megállapodnak,
nem lesz annyi változás. Akiket ismer, nem távoznak messzi
országokba, vagy nem házasodnak meg. A haja teljesen
megőszül, és már nem fog számítani. Nem fogja elemészteni
magát az elveszett Paradicsom miatt.

Mindent összevetve ez nem volt egy kellemes nap. Mayre
rájött a duzzogás, és ajtócsapkodással vezette le, Rabló befalt
egy tál szaloncukrot, amit Pat kitett hűlni, Judy valamiért
lehangolt volt, talán a Hilaryvel kapcsolatos hír miatt, bár nem
utalt rá, csak néha azt motyogta magában, hogy „furcsa
viselkedés”. Pat kissé nehéznek érezte a lelkét, és szerette volna
valamivel felvidítani magát. Majd a Hosszú Házban jobb
kedvre derül, ott mindig rendbe szokott jönni, gondolta. Ha az
élet túl szürke volt, ha a bekövetkező változások vagy valami
még rosszabb miatt hirtelen rászakadt a magány, csak felment a
hegyre Davidhez és Suzanne-hoz. Amikor a Hosszú Ház ajtaja
becsukódott mögöttük, mintha kizárták volna a szívet emésztő
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sérelmekkel és aggodalmakkal teli világot. Patbe késként
hasított a felismerés, hogy egykor Ezüst Erdő is ezt jelentette
számára. Mélységes keserűséggel töltötte el, hogy már nem ezt
érzi, ha belép a háza ajtaján; ehhez képtelen volt hozzászokni.
De ma este, amikor a kandallónál ült Daviddel és Suzanne-nel –
hűvös szeptemberi este volt, és a testvérek minden ürügyet
megragadtak, hogy tüzet gyújtsanak –, és diót törtek, és
beszélgettek vagy nem beszélgettek, Pat szívéből elpárolgott a
keserűség, mint a társaságukban mindig. Suzanne kissé csendes
volt, Alphonsóval az ölében üldögélt, de Patnek és Davidnek
nem volt hiánya mondanivalóban. Pat a kandallón körbefutó
különös, szabálytalan betűkkel írt mottót nézte:

Három kellemes és jó dolog van: Itt lenni, Együtt lenni,
És jókat gondolni egymásról.

Milyen igaz, tűnődött magában, és amíg ez így van, az
ember elvisel minden mást, a történtek bármilyen űrt is
hagyjanak a lelkében. Milyen drága teremtés Suzanne! És
milyen szép szeme van Davidnek! A tekintete nagyon furcsa,
amikor nem nyájas, és nagyon nyájas, amikor nem furcsa. És a
hangja… az vajon mire emlékezteti? Nem tudta, de olyasmi
volt, amitől összeszorult a szíve. És Pat tudta, hogy David
nagyon kedveli. Jó érzéssel töltötte el, hogy szereti valaki, és
amikor csak akar, ilyen barátokhoz térhet be.

David szokás szerint hazakísérte. Pat egészen eddig sosem
gondolkodott el azon, hogy milyen kellemesek ezek az esti
séták. Ma este a szeptemberi telihold fényénél álomszerűek
voltak a hegyek. Átmentek a sűrűn ültetett lucfenyőligeten,
amely mintha mindig rengeteg titkot őrzött volna, ahonnan
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lefelé vezetett az út a mezőn át az Orfenyő alatt, amely még
most is őrködött – de minek? –, aztán átmentek a patakon, és
végigsétáltak a Suttogó Ösvényen. A kapunál, ahol el szoktak
köszönni, egy darabig szótlanul álltak, és belefeledkeztek az
éjszaka szépségébe. Halk muzsika szűrődött hozzájuk. Csak
Tillytuck hegedült a kuckójában, de a távolság miatt
csendesebb zene tündérmuzsikának hangzott a nyughatatlan
hold alatt. A fákon túl a tágas égbolt csendje tárult eléjük, ahol a
sosem változó csillagok sziporkáztak… ez az egyetlen, ami
sosem változik.

David arra gondolt, hogy Pattel a csend ékesszólóbb, mint
más nővel a beszélgetés. És azon is eltöprengett, vajon mit
tenne vagy szólna Pat, ha hirtelen azt tenné, amit mindig is
akart: a karjába szorítaná, és azt mondaná: „drágám”. De amit
mondott, az is darabokra törte Pat frissen meglelt
elégedettségét:

– Suzanne elmondta már a kis titkát?
Suzanne? Miféle titkot? Csak egy titok volt, amiről az

emberek ilyen hangon beszélnek. Pat akaratlanul is felemelte a
kezét, mintha el akarna hárítani egy ütést.

– Neeem – dadogta elgyöngülve.
– Minden bizonnyal elmondta volna, ha ma kettesben

maradtok. Nagyon boldog. Kibékült a régi szerelmével, akivel
összeveszett, mielőtt idejöttünk, és most eljegyezték egymást.

Ez már túl sok volt, túl sok! Szóval Suzanne is elvész
számára! De udvariasan kellett viselkednie, és mondania kellett
valamit.

– Remélem… mindig nagyon boldog lesz – préselte ki
magából.

– Úgy lesz – mondta csendesen David. – Suzanne évek óta
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szereti, és pontosan sosem tudtam, min vesztek össze. Mi,
Kirkök, titoktartó emberek vagyunk. Természetesen csak
azután házasodnak össze, hogy a szerelme elvégzi a főiskolát,
ami alatt végig dolgoznia kell. És akkor… mi lesz velem, Pat?

– Biztos… hiányzik majd – bökte ki Pat, és tudta, hogy
nagyon ostobán viselkedik.

– Meg kell majd mondanod, Pat, hogy mit tegyek – hajolt
kicsit közelebb David, és a hangja jelentőségteljessé vált.

Csak nem a kezét akarja megkérni? És ha igen, mi a csudát
válaszoljon? Nem fog mondani semmit! Elég megrázkódtatás
érte ma: Hilary eljegyzése, az ősz hajszál, Suzanne eljegyzése!
Jaj, miért kell az életnek ilyen bizonytalannak lennie? Az ember
sosem tudhatja, hol van, nincs biztonság, és sosem tudjuk, nem
ér-e minket derült égből szörnyű villámcsapás. Majd úgy tesz,
mintha nem hallotta volna David kérdését, és bemegy a házba.
Így is tett.

De azon az éjszakán hosszan üldögélt a holdfényes
szobájában, és átgondolta azt a két lehetőséget, ami nyitva állt
előtte az életben. Rae távol volt, a házban csend és Pat érzése
szerint magány honolt. Ezüst Erdő mintha mindig az elragadott
békéjét gyászolta volna az éjszaka beálltával. Odakint felhőtlen
volt az ég, de élénk szél fújt.

„Miért siet úgy a szél, Pat néni?” – kérdezte nem is olyan
régen ábrándosan a Kis Mary. Minden olyan sietős volt, az élet
is rohant, nem hagyta az embert békén, hanem magával
sodorta, mintha egy falevél lenne, amit a szél felkapott.

Melyik utat válassza? David meg fogja kérni a kezét. A lelke
mélyén már régen tudta, hogy ha hagyja, ezt fogja tenni.
Nagyon kedvelte Davidet, az élet kellemes zarándoklat lenne
vele. Még egy szürke nap is kiszínesedett a társaságában.
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Elégedettség járta át, ha vele volt. És David tekintete néha olyan
szomorú volt. Pat szerette volna boldoggá tenni. Vajon ez elég
ok-e arra, hogy akár egy olyan kedves emberhez is
hozzámenjen, mint David? Ha nem lesz a felesége, el fog tűnni
ő is az életéből. Suzanne távozása után nem marad majd a
Hosszú Házban. És több barátot nem veszíthet el.

Tegyük fel, hogy nem erre az útra lép. Mondjuk, csak éli
tovább az életét Ezüst Erdőben, „Pat nénivé” válik, segít a
családi esküvők és temetések megszervezésében, barna haja
mákosra változik. Hirtelen az emlékezetébe villant az ősz
hajszál. Úgy érezte, mintha a kor megkocogtatta volna a vállát.
És mindez ki is elégítené, ha Ezüst Erdő az övé lenne, hogy
szeresse, hogy tervezgethessen vele kapcsolatban, Ezüst
Erdőért éljen, kívülállóktól és betolakodóktól mentesen. Egy
pillanatig sem habozna. De így lesz-e? Az övé lesz-e valaha is
megint? Tudta jól, mit forral May. Ahogy azt is, hogy Sid sem
akar elköltözni Ezüst Erdőből a másik helyre. Vajon apa kitart-e
az elhatározása mellett, képes lesz-e rá? Nem. A vége az lesz,
hogy egy nap May lesz Ezüst Erdő úrnője. Ez volt az a titkos
rettegés, ami a lépteit kísérte. És ha ez bekövetkezik…

Néhány héttel később David csendesen így szólt hozzá a
Hosszú Ház kertjében, ahol Bets szelleme még most is néha ott
kísértett Pat számára…

– Mit gondolsz, hozzám tudnál jönni, Pat?
Pat egy pillanatig szótlanul a távolba, a keleti hegy

fenyőkkel borított pereme fölé révedt, majd ugyanolyan
csendesen válaszolt:

– Azt hiszem, igen.
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6.

Anya tudta meg elsőnek. Az arca mindig derűs volt, de
amikor Pat elmondta neki, kicsit megváltozott.

– Tényleg szereted, drágám?
Pat kinézett az ablakon. Előző éjszaka fagyott, és a kertet

mintha letarolták volna. Reménykedett, hogy anya nem teszi fel
ezt a kérdést.

– Őszintén szeretem, anya, de talán nem úgy, ahogy érted.
– Csak egyféleképpen lehet – mondta anya halkan.
– Akkor én azok közé tartozom, akik nem tudnak úgy

szeretni. Próbáltam már, de nem sikerül.
– Próbálkozással nem lehet úgy szeretni – mondta anya.
– Drága anyám, nagyon kedvelem Davidet. Remekül illünk

egymáshoz, az elménk egy srófra jár. Ugyanazokat a dolgokat
szeretjük. Boldog leszek vele. Mindig is nagyon jó barátok
voltunk.

Anyának nem volt több ellenvetése. Elővett valamit, amit
Rae kelengyéjéhez készített, és apró, láthatatlan öltésekkel
varrta tele. Végtére is lehet, hogy jól végződik majd. Nem az,
amit Pat számára remélt, de a lánya muszáj, hogy saját maga
döntsön. David Kirk rendes fickó, anya mindig is kedvelte. És
Pat nem kerül messze az otthonától.

Judynak mondta el másodikként, aki bár alig várta, hogy Pat
„megállapodjon", most mégsem örült úgy, ahogy várta. De sok
boldogságot kívánt Patnek, és körültekintően azt mondta, hogy
Mr. Kirk igen jól nevelt ember. Mivel az eljegyzés már
bevégzett tény volt, Judy nem mondott egyetlen rossz szót sem
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a család jövőbeni tagjára.
– Szegény drágám, nem olyan boldog, mint ahogy magáró'

gondúja – vallotta meg Judy Merészkének, akit az egyetlen
lojális bizalmasának tekintett, bár úgy érezte, hogy Merészke
sosem érti meg olyan jól, mint Kandúr uraság. – És mindazok
után, akiket választhatott volna! De remélem, odafent a Kapor-
szakállú tuggya, mi a legjobb mindnyájunknak.

Pat mindenkinél őszintébben tárulkozott ki Rae előtt.
– Pat kedves, ha szereted…
– Nem úgy, ahogy te Brookot, Rae. Nem vagyok képes olyan

szerelemre, vagy nem tartósan. Davidnek szüksége van rám,
vagyis szüksége lesz, amikor Suzanne elmegy. Addig nem is
házasodunk össze. Még legalább két évig. Nem mennék hozzá,
Rae, és máshoz sem, ha tudnám, hogy tovább élhetek Ezüst
Erdőben. De ha May itt marad, és tudod, hogy ezt akarja, akkor
nem lehetek itt, főként azok után, hogy te Kínába mész. Mindig
is szerettem Ezüst Erdő mellett a Hosszú Házat. És közel leszek
Ezüst Erdőhöz. Lenézhetek és vigyázhatok rá…

„Szerintem ez az igazi ok, amiért hozzámész David Kirk-
höz” – gondolta Rae. Elnézte a vadszőlőlevelek árnyékát a
hálószobájuk padlóján: olyan volt, mint egy táncoló faun. Rae
pislogott, hogy visszafojtsa hirtelen feltörő, buta könnyeit. Pat
lemarad majd valamiről, de hangosan csak ennyit mondott:

– Remélem, boldog leszel, Pat. Megérdemled. Mindig is
drága lélek voltál.

Apa bölcsen állt hozzá. Egy fiatalabb vőnek jobban örült
volna, de Kirk rendes ember, és szemmel láthatóan volt miből
megélnie. Disztingvált volt a megjelenése. A háborús könyvét
dicsérték a kritikusok, és „A tengeri tartományok történetén”
dolgozott, amitől Hosszú Alec értesülései szerint nagy dolgokat
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vártak. Pat mindig is kedvelte az eszes embereket. Joga van a
kedve szerint választani.

A család többi tagja meglepődött és jól szórakozott, de Pat
sejtette, hogy senki sem helyesli a választását. Winnie és a Bay
Shore-i nagynénik semmit sem mondtak, de néha a hallgatás is
sokatmondó. Barbara néni helytelenítően csak ennyit szólt:

– De Pat! Hiszen ősz!
– Én is – lebegtette meg ősz hajszálát Pat.
– Reméljük, ezúttal tartós lesz – jegyezte meg Tom bácsi.
Pat úgy érezte, kedvesebb is lehetett volna azok után, hogy

mellette állt Mrs. Merridew ügyében.
May őszintén el volt ragadtatva, bár az öröme lelohadt,

amikor kiderült, hogy az esküvőre nem kerül sor egyhamar. A
vadul hintázó Mrs. Binnie is hozzáfűzte a maga sommás
véleményét:

– Végre-valahára horogra akasztottad az özvegyembert, Pat?
Mit mondtam? Sose add fel! Sosem értettem, hogy egy lány
hogy tudja rábírni magát, hogy egy özvegyemberhez menjen
feleségül, de hát a szükség törvényt bont. Persze, ahogy Olive-
nak is mondtam, kicsit öregecske mán…

– Nem szeretem a fiatal fiúkat – jelentette ki Pat hűvösen. –
Jobban kijövök a meglett férfiakkal. És el kell ismernie, Mrs.
Binnie, hogy nem állnak el a fülei.

– Ez aztán léha viselkedés, Pat! A házasság komoly dolog, és
mint már említettem, amikor ezt mondtam Olive-nak, ő
aszonta: „Felteszem, jobb egy öregember szeme fényének lenni,
mint egy fiatalember rabszolgájának. Pat sem olyan fiatal már,
mint régebben volt, mama. Nagyon jó felesége lesz David
Kirknek.” Olive mindig is kedvelt téged, Pat. Mindig azt
állította, hogy jót akarsz.
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– Nagyon kedves tőle.
Pat derűs, tartózkodó mosolya sértette Mrs. Binnie-t. Ez a

legrosszabb Patben: titkon kineveti az embert. Majd a bőrén
tapasztalja, hogy egy öreg özvegyember feleségének lenni nem
nevetség tárgya.

Suzanne magánkívül volt a boldogságtól.
– Első perctől ebben reménykedtem, Pat! Isten is egymásnak

teremtett benneteket. David aggódik, hogy sokkal idősebb
nálad. Azzal biztatom, hogy ő minden nappal fiatalabb lesz, te
meg idősebb, és félúton találkoztok. Drága ember, én csak
tudom, hisz a testvérem. Sosem mert reménykedni… egészen
az utóbbi időig. Mindig azt mondta, hogy két vetélytársa van.

– Kettő?
– Ezüst Erdő és… Hilary Gordon.
– Ezüst Erdő valóban az volt. De Hilary… ezzel az erővel

Sidet is vetélytársának tekinthette volna.
Az arckifejezése mégis enyhén megváltozott. Kiszaladt

belőle a nevetés. Eltöprengett, vajon miért esik le egy nagy kő a
szívéről, hogy mivel a Hilaryvel folytatott levelezése magától
kimúlt, nem kell megírnia neki, hogy hozzámegy David
Kirkhöz.
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A nyolcadik év

1.

Csütörtökön és pénteken esett, aztán a változatosság
kedvéért szombaton is, ahogy Tillytuck mondta. Nem a tavaszi
szilaj, bolondos, csupa nevetés eső volt, hanem a régi bánatok
könnyei folytak le Ezüst Erdő ablakain.

– Bizonyos fajta esőket szeretek – vallotta meg Rae –, de nem
az ilyet. Hát nem reményvesztett a kert? Nincs benne más, mint
az ottmaradt virágok szellemei. És milyen elhanyagolt
szellemek! Pedig milyen jó mulatság volt egész nyáron a kerti
munka, ugye, Pat? Ilyen lesz-e jövő nyáron is? Olyan utálatos,
„valami történni fog” érzésem volt ma délelőtt, ami nagyon
nem tetszett.

Judy is valamiféle „jelet” kapott az éjszaka, és borúlátó
hangulatban volt. De első látásra senki sem kötötte össze ezeket
a figyelmeztetéseket azzal a magas, szikár hölggyel, aki késő
délután hajtott az úton a házhoz, és a bágyadt, szürke gebét a
temető léckerítéséhez kötötte.

– Megint valami házaló – mondta Judy. A konyhaablakon át
figyelte, ahogy a nő peckes léptekkel, az egyik hosszú karja
végén lógó bőrönddel felgyalogolt a nedves kerti úton. – Vagy
fél tucat vegzált a héten. Ez itt nem úgy fest, mintha jól menne
az üzlet.

– Úgy néz ki, mint egy csaligiliszta a horgászbot végén –
kuncogott Rae.
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– A maga helyében nem ereszteném be – jelentette ki Mrs.
Binnie, aki szinte minden szombat délután ellátogatott Ezüst
Erdőbe.

Judy is hasonló gondolatot forgatott a fejében, de Mrs.
Binnie kijelentése elűzte.

– Hohó, Ezüst Erdőben ennél jobb a modorunk – közölte
büszkén, és szívélyesen beinvitálta az idegent, akit hellyel
kínált a tűz mellett. Egyetlen Binnie sem írja elő neki, hogy kit
engedjen be vagy ki a konyhájából!

– Esős nap van – jegyezte meg a látogató, miközben
leereszkedett a székre, és megkönnyebbülten a padlóra ejtette a
bőröndöt. Rendkívül magas volt, és iszonyúan sovány. Kopott,
fekete ruhát viselt, fakókék szeme olyan hatalmas volt, hogy
csaknem betöltötte az egész arcát, amitől a rátekintőnek az a
nyugtalanító benyomása támadt, hogy a szemén kívül nincs is
más arcvonása. Ha ezt a benyomást valaki félresöpörte,
észrevehette azt is, hogy nagyon széles az arccsontja, és vékony
szája félhold alakú. Helytelenítő tekintetet vetett Kukutyinra,
mire az okos állat megjegyezte, hogy inkább kimegy, és
megnézi, milyen az idő, és különösebb ceremónia nélkül
rögvest távozott.

– Ilyen esős időben nem kellemes utazni, de tíz napot
engedélyeztem magamnak, hogy körbejárjam a szigetet, és telik
az idő.

– Nem idevalósi? – kérdezte Rae eléggé feleslegesen,
gondolta Judy. Hiszen láccik, hogy ez nem a szigetről való!

– Nem. – Újabb hosszú sóhaj. – Új-Skócija az otthonom. Jobb
napokat láttam, de amikor az embernek nincs férje, aki
eltartaná, akkor kénytelen valahogy megélni. A házasságom
előtt házaló voltam, így megint útra keltem. Minden apróság



352

segít.
– Bizony, nehéz idők járhatnak egy özvegyasszonyra ebben

a hideg világban – mondta Judy rögtön együttérzéssel, és
előrébb húzta a levesesfazekát.

– Nem vagyok özvegy. Még annál is rosszabb a sorsom. –
Újabb sóhaj. – Évekkel ezelőtt elhagyott a férjem.

– Hohó! – kiáltott fel Judy, és visszatolta a fazekat. Ha az
embert elhagyja a férje, akkor valahol nagy baj lehet. – És ugyan
mit árul?

– Mindenféle pirulákat, kenőcsöket, tonikokat és
parfümöket, arckrémeket és púdereket – sorolta a látogató, és a
bőröndöt kinyitva arra készült, hogy közszemlére tegye az
áruját. Csakhogy ebben a kritikus pillanatban nyílt a
verandaajtó, és Tillytuck jelent meg a küszöbön, beljebb
azonban nem jutott, mert azonnal megtorpant. Ami a nagy
szemű hölgyet illeti, ő összecsapta a két kezét, és kétszer
kinyitotta, aztán becsukta a száját. Harmadszorra sikerült
felkiáltania:

– Josiah!
Tillytuck valami olyat mondott, hogy: „Szent ég!”

Tehetetlenül nézett körül.
– Józan vagyok, józan… Nem remélhetem, hogy részeg

vagyok!
– Hohó! Szóval ez a hölgy, nem idegen az ön számára? –

firtatta Judy.
– Idegen?! – forgatta sebesen a szemét a kérdéses hölgy,

amiről Rae-nek a régi tündérmesében előforduló kutyák
jutottak az eszébe. – Hiszen ő a… ő volt… a férjem!

Judy Tillytuckra nézett.
– Igazat beszél a hölgy, Mr. Tillytuck?



353

Tillytuck megpróbálta hetykeséggel elütni a dolgot.
Vigyorogva bólintott.

– Hohó, milyen üdítő az igazság annyi hazugság után,
amiket hallottunk! – jegyezte meg gunyorosan Judy.

– Mindig is éreztem, hogy sosem hiszi el igazán azt, amit
mondtam – mondta gyászosan Tillytuck. – De ha ez a…
személy aszonta, hogy elhagytam, akkor szimbolikusan értette.
Kénytelen vótam otthagyni. Ő mondta, hogy menjek isten
hírével.

– Mert nem hitt, nem volt hajlandó hinni a
predesztinációban! – kiáltotta Mrs. Tillytuck. – Nem volt jobb
egy modernistánál! Nem élhettem együtt egy olyan férfival, aki
nem hisz a predesztinációban. Nem így gondolja?

– Én ugyan sosem próbáltam – mondta Judy, akihez Mrs.
Tillytuck a szavait intézte. Mrs. Binnie megkérdezte, mi a
predesztináció, de senki sem válaszolt.

– Aszonta, hogy hordjam el az irhámat, én meg a szaván
fogtam – ismételte meg Tillytuck. – „Sok vót már ebből",
mondtam, és nem is szóltam többet. Kérdezlek, Jane Maria,
ugye, csak ennyit mondtam?

Mrs. Tillytuck szemébe könnyek szöktek, az ember attól félt,
hogy belefullad.

– Bármikor boldogan visszafogadlak, Josiah – zokogta. –
Amint hiszel a predesztinációban, máris hazajöhetsz.

Tillytuck nem szólt semmit. Sarkon fordult, és kiment. Mrs.
Tillytuck megtörölte a szemét, miközben Judy hidegen figyelte,
és Rae meg Pat igyekezett komoly arcot vágni.

– Ez az egész… kissé felzaklatott – szabadkozott Mrs.
Tillytuck. – Remélem, megbocsátanak. Tizenöt éve nem láttam
Josiah-t. Szemernyit sem változott. Egész idő alatt itt volt?
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– Nem – felelte kurtán Judy. – Csak az elmúlt hét évben.
– Akkor merem állítani, hogy jól ismerik. Gondolom, mindig

csodálatos történeteket mesélt a kalandjairól? Hogy én micsoda
meséket hallgattam! És egyik őrültebb volt, mint a másik.

– A nagyapja tényleg kalóz volt? – kérdezte Rae. Ez a kérdés
mindig is izgatta.

– Hogy miket nem mond! Még hogy a nagyapja kalóz! Csak
egy tiszteletes volt. De milyen jellemző Josiah-ra! Ő meg a
romantikus történetei és a „tragédijái"! Mindig is
szenvedélyesen vágyott a hírhedtségre, és szeretett volna
belekeveredni minden botrányba vagy katasztrófába, amiről
csak hallott. Hiszen ez az ember azért nem szerette a
temetéseket, mert nem ő lehetett a holttest! De nem ez bántott
legjobban. Végtére is a hazugságai érdekesek voltak, és olykor
szívesen vettem részt egy kis felületes beszélgetésben. Meg kell
hagyni, nem volt nehéz együtt élni vele. A titkos tivornyákat
sem bántam, bár figyelmeztettem, hogy ne feledje, mi történt
Asa bácsikámmal. Asa bácsi belevetette magát egy teli kádba,
amikor tele volt a hasa, mert azt hitte, az ágya. Előbb kitörte a
nyakát, aztán belefulladt a vízbe. Engem Josiah hittudománya
dúlt fel. Először azt hittem, csak az emésztési zavar beszél
belőle, de amikor rájöttem, hogy komolyan gondolja, a
lelkiismeretem nem bírta elviselni. Azt mondta, hogy nem
létezett Ádám és Éva, és a predesztináció tantétele istenkáromló
és gyűlöletes. Erre azt mondtam, hogy választania kell köztem
és a modernizmus között. De én szenvedtem meg a
döntésemet. Minden hibájával együtt szerettem. Annyi éve csak
ez emészt. Mi lesz a halhatatlan lelkével?

Senki, még Mrs. Binnie sem próbált meg válaszolni erre a
kérdésre.
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– Nos – mondta szaporábban Mrs. Tillytuck –, ennek nincs
köze az üzlethez. Nem hiszem, hogy nagyon üzletiesen
érezném most magam. A szívem valahogy nincs rendben. Nagy
megrázkódtatás volt ez neki. Rettenetesen szenvedek a szívem
fáradtságától.

Senki sem tudta, hogy ez fizikai vagy érzelmi gyengélkedés.
Mrs. Binnie az előbbire gondolt, és együttérzéssel így szólt:

– Próbált-e már mustártapaszt tenni a gyomorszájára, Mrs.
Tillytuck?

– Attól tartok, az nem segít egy kimerült szíven – válaszolta
érzelgősen Mrs. Tillytuck. – Ön, asszonyom, bizonyára nem
szenvedett még, ahogy én, a fáradt, megsebzett szívétől?

– Nem, hála az égnek, a szívemmel minden rendben van –
mondta Mrs. Binnie. – Az egyetlen bajom a térdízületemben
lévő reuma.

– Arra itt a megfelelő szer – mondta élénken Mrs. Tillytuck.
– Próbálja ki ezt a kenőcsöt!

Mrs. Binnie megvette a kencét, és Mrs. Tillytuck esdeklően
nézett a többiekre, de Judy sötéten közölte, hogy nincs
szükségük szépítő kotyvalékokra.

– Azok nélkül is elég csinosak vagyunk.
– Még sosem láttam senkit, aki olyan szép lett volna, hogy

ne tehette volna magát még szebbé – sóhajtott fel ismét Mrs.
Tillytuck, miközben becsukta a bőröndjét. Az ajtónál még
visszafordult. – Véletlenül nem tudják, hogy Josiah félretett-e
pénzt az elmúlt tizenöt évben?

Véletlenül nem tudták.
– Nos, mindegy is, úgysem valószínű. Aki sokat

hordozkodik, nem mohosodik. Bár sosem volt lusta, azt meg
kell hagyni. És elmondhatják, hogy a búcsúszavaim ezek
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voltak: Higgy a predesztinációban, Josiah, és bármikor tárt
ajtókkal várlak!

Ezzel Mrs. Tillytuck el is távozott. Léptei visszhangja elhalt a
kerti úton. Pat és Rae elfojtott kacagásban tört ki, és sokáig
nevettek. Mrs. Binnie azt mondta, szerinte mindig is volt
valami Tillytuckban, amitől úgy gondolta, hogy nős.

Judy mélyen hallgatott, az egyetlen megjegyzés, amit tett, ez
volt, amikor látta, hogy Mrs. Tillytuck kihajt az udvarról:

– Hogy egy ilyen póznát…!
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2.

Tillytuck nem jött át vacsorázni, mert – igazi vagy légből
kapott – elintéznivalója akadt Silverbridge-ben. De késő este
besurrant a konyhába, amikor Judy, Rae és Pat éppen almát
sütögetett a tűz körül, és becsusszant a szokott sarkába. Judy
sürgött-forgott, hogy egy kis falatkát hozzon neki, és feltűnően
szívélyes volt. Miért is ne bánt vóna udvariasan Tillytuckkal
most, amikó' senki sem hihette többé, hogy kinézte magának!

– Mindnyájan meglepődhettek, hogy családos ember
vagyok. – A hangjában szégyenlősség és színlelt harciasság
keveredett.

– Meséljen el mindent, Tillytuck – kérlelte Rae. – Majd'
meghalunk a kíváncsiságtól.

Tillytuck gondosan összeillesztette az ujjhegyeit.
– Nincs sok mesélnivalóm – mondta, aztán mégis elmesélte.

A történetet Judy szelíd horkantásai kísérték.
– Gyakran eltűnődtem, hogy jutottam ide. Minden a holddal

kezdődött. A holdban sosem lehet megbízni.
– Hohó, mindig rá kell fognunk a hibáinkat valamire –

szúrta közbe jólelkűen Judy, és Tillytuck kedvenc fahéjas
süteményéből egy nagy tállal az asztal sarkára tett, Tillytuck
mellé.

– Ismertem már egy ideje, de tulajdonképpen egy barátom
házánál ismerkedtünk meg, aztán kiültünk a verandára, és
beszélgettünk. Akkoriban még nagyon csinos volt, hús is volt a
csontjain, és holdvilágnál ellenállhatatlan volt a szeme. Nem
tagadom, hogy áradt belőle valami ragyogás. De nem igazán
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akartam én megkérni, őszintén mondom, hogy nem. Igazából
nem is lánykérés volt, csak egy… célzás. Részben szimpátiából,
részben a hold miatt. De olyan sebesen lecsapott rám, hogy még
fel sem ocsúdtam, már vőlegény voltam. Gúzsba kötöttek, úgy
bizony. Nos, összeházasodtunk, oszt odaköltöztem hozzá.

Az én romantikus alkatomnak elég prózai volt, de kis ideig
jól megvoltunk, bár a fiúk „egy szó, mint száznak” csúfoltak
minket. Odaadóan ragaszkodtam ehhez az asszonyhoz, Judy.
(Horkantás.) Számos alkalommal éjjel is felkeltem, és teát
főztem neki. Szeretett teázni, ha éjjel felkelt. Azt mondta, jót
tesz a szívének. És néhány dolgot leszámítva a legjobb feleség
volt. Túl sokat sóhajtozott, és kifordult magából, ha a sapkámat
nem a megfelelő kampóra akasztottam. Rajtam köszörülte a
nyelvét, ha nem kapartam le a bakancsom talpát, mielőtt
beléptem a házba. Nem tagadom, hogy volt néhány
összezördülésünk, de nem több, mint ami az élet sava-borsát
adja. De a teológia miatt történt végül a szakításunk. Azt nem
vette be a gyomrom, és ezt nem is titkoltam előtte.
Fundamentalista volt, de még mennyire! Én is az voltam, de
nem adtam meg neki azt az elégtételt, hogy beismerjem, és
különben is meghúztam a határt a predesztinációnál. Ami azt
illeti, hogy tagadtam volna Ádám és Éva létét, azt csak
poétikusan értettem, de amikor láttam, hogy ez kihozza a
sodrából, úgy tettem, mintha komolyan gondolnám. Attól
kezdve nem lehetett együtt élni vele, és amikor aszonta, hogy
szedjem a sátorfámat, amilyen gyorsan csak tudtam, elmentem.
Különben is elegem lett a csomós szaftjából, és abból a
mosogatóléből, amit levesnek nevezett. Ha olyan szakácsnő lett
volna, mint maga, Judy, bármiben hittem volna.

Tillytuck dörmögött valamit, és beleharapott egy fahéjas
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süteménybe.
– Unalmas lenne az élet, ha nem tekinthetnénk vissza

néhány tragédiára – jegyezte meg filozofikusan.
De három nappal később Ezüst Erdő átmenetileg káoszba

sodródott. Tillytuck ugyanis felmondott.
Mindenki megrökönyödött. Hosszú Alec és Sid azért, mert

elvesztettek egy jó munkaerőt, Judy, Rae és Pat azért, mert
elvesztették Tillytuckot. Ez nem lehetséges, gondolta mindenki.

Olyan régóta az életükhöz tartozott, hogy már
elképzelhetetlennek tűnt, hogy nem az. Újabb változás,
gondolta szomorúan Pat.

– Csak arról van szó, hogy úgy érzi, presztízsveszteséget
szenvedett – magyarázta Rae. – Soha meg nem fordult volna a
fejében, hogy elmenjen, ha az a rémes nőszemély nem jön ide,
és nem leplezi le. Mondjon bármit is, ez a távozásának az igazi
oka. És ezért csak ülök, és szívből gyűlölöm azt a nőt!

– Nagy kár, hogy többé nem bír elviselni minket –
panaszkodott egyik este keserűen Judy.

– Tudja, hogy nem erről van szó, Judy. Tovább maradtam
itt, mint eddig bárhol. De túlságosan elégedett kezdek itt lenni.
Mindig az volt a mottóm, hogy ha elégedetté válok, tovább kell
mennem. És bevallom, az utóbbi időben túltengtek itt a Binnie-
k, és ez nincs ínyemre. Egyébként is gyarapszik az éveim
száma. Az Anno Dominitől nincs menekvés. Már nehezen
birkózom meg a farmon adódó munkákkal. Félretettem egy kis
pénzt, és egy barátommal saját rókafarmot alapítunk South
Shore-on. De sosem felejtem el magukat. És hiányozni fog a
levese, Judy.

Tillytuck hangja megremegett. Judy éppen a vacsorához
terített, és egy okvetetlenkedő sószórót próbált
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megfegyelmezni, aztán felkapta, és kidobta a nyitott ablakon.
– Húsz éve tűröm a rakoncátlanságát, de egy perccel sem

tovább! – fakadt ki szenvedélyesen.
Tillytuck egy barátságtalan novemberi este ment el. Az

ajtóban még visszafordult egy búcsúbeszéd erejéig:
– Poétikusan szólva, legyenek kegyesek magukhoz a múló

évek! A legfinomabb népek, akik közt szerencsém volt élni.
Megértéssel fogadnak egy olyan kaliberű embert, mint én.
Nagyszerű, ha az embert megértik. Hosszú Alecnél jobb gazdát
nem kívánhat magának az ember, és ha él szent a világon, az
anyjuk az. Gyerekkorom óta nem sírtam, de majdnem
kicsordultak a könnyeim, amikor lefekvés előtt elköszönt tőlem.
Ha az a vad feleségem valaha is meglátogatja magát, Judy, az
isten szerelmére, el ne árulja, hogy már hiszek a
predesztinációban! Ha megtudja, minden eszközzel visszacipel
magához. Amint az életem rendes kerékvágásba kerül,
elküldetek a rádióért. A viszonlátásra.

Udvariasan intett, szomorúan a levegőbe szimatolt, ahol
Judy hagymás babjának illata terjengett, majd hátat fordított
Judy szívet-lelket vidító birodalmának. Nézték, ahogy a
homályban végigmegy a kerti úton a hóna alatt a kitömött
bagollyal és a fején az ócska szőrmesapkával, amiben annak
idején hozzájuk érkezett. Csak Kutya szorosan mellette
baktatott, a farka lecsüngött, mintha nem maradt volna benne
több csóválás. Felhőktől szabdalt, különös hold emelkedett a
Ködhegy fölé. A faágak között ébredező szél gyászosan fütyült.

Rae arca elfacsarodott.
– Azt hiszem, sírhatnékom van – mondta fojtott hangon. –

Emlékeztek az éjszakára, amikor megérkezett? Elküldtetek vele,
hogy mutassam a magtárhoz az utat, és mielőtt felment a
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lépcsőn, azt mondta: „Jó éjt, kicsi Cuki.” Úgy éreztem, mintha
régi barátom volna.

– Én meg azt kívánom, bárcsak sose gáncsoskodtam vóna
vele, hogy a temetőben hegedűt – bánkódott Judy. – Lehet,
hogy szegény ember soha többé nem érezheti az almatorta ízit.
A feleségét az izgatta, mi lesz a lelkivel, de engem az, mi lesz
szegény testivel.

– Jólelkű öregember volt – jegyezte meg Mrs. Binnie.
– Volt benne valami finomság – pityeredett el May.
Patet is a sírás környékezte, de visszafogta magát, mert May

már sírt. Inkább átölelte Judyt, aki valahogy furcsán öregnek
látszott.

– Mindenesetre itt van nekünk Ezüst Erdő és te – suttogta.
Judy vadul döfködte a tüzet.

– Szentigaz, hogy hideg a világ, és mindent el kell
követnünk, hogy egy kis melegséget csempésszünk bele –
mondta pattogó hangon.

Így lépett ki Josiah Tillytuck Ezüst Erdő krónikájából.
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3.

Tillytuck távozása után Ezüst Erdőben mintha megváltozott
volna az élet, bár nehéz lett volna pontosan szavakba önteni,
hogy ez miben is állt. Először is a konyhai esték vesztettek
vidámságukból, mert Judy és Tillytuck nem mesélt egymással
versengve. Tillytuck helyét Silverbridge-ből a fiatal Jim
Macaulay vette át, aki jó munkaerő volt, de csak a „fiatal Jim
Macaulay”. A magtár padlásán lévő szobában aludt, de az este
beköszöntével a saját társasági életét élte. Nem „rúgott ki a
hámból", és irányíthatóbb volt, így Hosszú Alec kedvelte. De
Judy azt mondta, valahogy „se íze, se bűze”. Pat is osztotta az
érzéseit; Tillytuck helyét senki sem tölthette be, és jó, hogy nem
is próbálkozott vele senki.

Azon a télen Pat a korábbiaknál is több estét töltött a Hosszú
Házban. David néha lejött hozzájuk, de Judy konyhájában
sehogy sem találta a helyét. Judy udvariasan Mr. Kirknek
szólította, és megkukult a jelenlétében. Pat azt mondogatta
magának, hogy nagyon boldog jegyespárt alkotnak. Kellemes,
barátságos megértés uralkodott közöttük. Semmi balgaság, csak
jó barátság, csendes nevetés és egy-két csók. Patnek nem voltak
ellenére David csókjai.

Így suhant el egy újabb tél, a tavasz csodája ismét
felragyogott, majd megint a nyár ontotta a kincseit Ezüst
Erdőre. És egyik este Pat azt olvasta az újságban, hogy az
Ausonia befutott Halifaxbe. Másnap távirat érkezett Hilarytől.
Egy napra Ezüst Erdőbe érkezik, írta. Rae a szobájukban találta
Patet.



363

– Rae, Hilary idejön. Hilary! Holnap este érkezik.
– Micsoda öröm! – állt el Rae lélegzete. – Gyerek voltam

még, amikor elment, de nagyon jól emlékszem rá. Milyen furcsa
vagy, Pat! Nem örülsz, hogy viszontlátod?

– Annak a Hilarynek örülnék, aki elment – válaszolta
nyugtalanul Pat. – De az lesz-e? Biztos megváltozott. Mind
megváltoztunk. Nem talál majd nagyon öregnek?

– Jaj, Pat, de butuska vagy! Ha nevetsz, tizenhétnek látszol.
Ne feledd, hogy ő is idősebb lett.

De Pat nem tudott aznap éjjel aludni. Újra meg újra elolvasta
a táviratot, mielőtt lefeküdt. Ez Hilaryt jelentette, Hilaryt és a
fenyőillatú Ezüst Erdőt, Hilaryt és a köveken boldogan
csobogó, kacagó patakot, Hilaryt és Judy konyhájában az
uzsonnákat. De áthidalható-e ilyen könnyen az évek
szakadéka?

„Természetesen idegenek leszünk” – gondolta boldogtalanul
Pat. De nem! Hilary és ő sosem válhatnak egymás számára
idegenekké. Ismét láthatja, hallhatja a hangját! Pat évek óta nem
volt ilyen örömtelin izgatott. Vajon nevet-e még a szeme,
amikor ránéz? Nevető tekintetében felcsillan-e még az a
sóvárgó könyörgés? Patben – a tudata alá száműzve – ott
pislákolt a különös megkönnyebbülés, hogy David távol van.
Suzanne-nal Látogatóba utaztak Új-Skóciába. Pat nem vett
tudomást a megkönnyebbülésről, vagy nem vizsgálta meg
alaposabban.

Judy szinte reszketett a hír hallatán. Másnap reggeltől estig
olyasmiket készített, amikről tudta, hogy régen Hilary
kedvencei voltak, és csillogóra takarította, fényesítette a
konyhát. Még a fehér kismacskák, sőt William király és Viktória
királynő arcát is tisztára csutakolta. May meg is jegyezte, hogy
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olyan, mintha a velszi herceget várnák.
– Felteszem, amint visszatér Vancouverbe, meg fog nősülni

– szúrta oda.
– Hohó, az csak a Magasságos, akaratán múlik – mondta

Judy. – És se maga, se én nem szólhatunk bele.
– Pat mindig is őt akarta, ugye? – kérdezte May. – Addig

nem kezdett Daviddel, amíg meg nem hallotta, hogy Hilary
eljegyezte magát.

– Pat sosem „akarta” – vágott vissza Judy. – A dolog éppen
fordítva állt. De ezt maga nem értheti.

A bajsza alatt azt motyogta, hogy: „A bolondnak hallására
ne szólj"21, miközben a kamrába ment, és May meghallotta, de
megrántotta a vállát. Ugyan, kit érdekel, mit beszél Judy!

A levegőben eső ígérete érződött, és távolról mennydörgés
morajlott, amikor Pat felment, hogy felöltözzön Hilary
érkezésére. Három ruhát is felpróbált, aztán elkeseredve tépte
le magáról. Végül a régi, körömvirágsárga sifonruhája mellett
döntött. Végtére is a sárga a színe, gondolta. Kibontotta barna
haját, és olyan ujjongással nézett farkasszemet a tükörképével,
amilyet már régen nem érzett. A tükör még most is a barátja
volt. Az izgalomtól kipirult, aranybarna szeme csillogott. Hilary
biztos nem gondolja majd, hogy nagyon megváltozott.

Nyugtalanul járt-kelt a szobában, céltalanul rakosgatott ezt-
azt. Mi is volt az, amit David egy versből felolvasott az
elutazása előtti estén?

Földön és égen semmi nem lesz úgy, mint rég.
A régi Hilaryt kár is várnia.
„De nem viselném el, ha idegen lenne – gondolta

szenvedélyesen. – Jobb, ha vissza sem jön, ha idegenné vált!”

21 Péld 23:9
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Egyszer csak olyasmit tett, amire nem tudott magyarázatot
adni: lehúzta David gyémánt és zafír gyűrűjét, és egy
gyűrűtartó tálcára tette az ágya mellett. Hirtelen szégyenkezés
fogta el, de muszáj volt megtennie. Belső kényszernek engedett.

Rae szaladt fel a lépcsőn.
– Itt van, Pat! Most száll ki a kocsiból az udvaron!
– Egyszerűen nem mehetek le hozzá – kapkodta a levegőt

Pat, aki egy pillanatra darabokra hullott. – Biztos
megváltozott…

– Butaság! Judy engedi be. A Nagy Szalonban lesz. Siess!
Pat semmit sem látva szaladt le. Összeütközött valakivel a

hallban, de fogalma sem volt, kivel. Egy másodpercre
megtorpant az ajtóban. Megrendítő pillanat volt. Pat később
egészen biztos volt abban, hogy még sosem érzett ehhez
foghatót. Mindig is azt állította, hogy pontosan tudja, mit érez
majd a feltámadás napján.

– Csiling! – szaladt ki a száján gondolkodás nélkül a régi
becenév. Mert Csiling állt előtte, és nem egy idegen. Hogy
félhetett egy percig is, hogy idegenné válik számára? Hilary
megragadta a két kezét.

– Pat, Pat, éveket kell elmesélnem neked, de majd
belesűrítem egyetlen mondatba… semmit sem változtál!
Rettenetesen féltem, Pat, hogy megváltoztál. De csak tegnap
volt, hogy elváltunk a Jordant átívelő hídnál. De miért nem
nevetsz, Pat? Mindig nevetősnek láttalak a képzeletemben.

Pat abban a pillanatban nem tudott nevetni. Talán másnap
majd, vagy egy órával később, de az oly sok éven át vágyott
találkozáskor egy szívdobbanásnyi időre hallgatnia kellett.

Mégis csodálatos estéjük volt: csak ő meg Hilary és a
megfiatalodott Judy, és persze a macskák a régi konyhában.
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May szerencsére távol volt, Rae pedig tapintatosan félrevonult.
Odakint az egész világ szélben, tüzes villámokban és vízárban
tombolhatott, de idebent nyugalom volt, szépség és régi
gyönyörűség. Olyan varázslatos volt Hilaryvel – akárcsak
hajdanán – kizárni a vihart, borostyánszínű teát inni, és Judy
almatortáját enni, és régi időkről, mókáról és álmokról
beszélgetni!

Hilary egy kicsit mégis megváltozott. Finom vonású arca
érettebb lett, elveszítette kisfiús báját. Karcsú alakja, ami olyan
vonzóan szikár volt, méltóságot és kiegyensúlyozottságot
sugárzott. De a szeme még most is vágyakozva kacagott,
keskeny, érzékeny szája ugyanolyan elbűvölő mosolyra
húzódott. Pat most jött csak rá, mit szeretett eddig David
mosolyában. Kissé Hilaryéra emlékeztette.

Hilary, amikor Patre nézett, azt látta, amit egész életében:
testet öltött vágyait, reményeit, álmait. Egy kicsit Pat is
megváltozott. Nőiesebb lett, még kívánatosabb. Édes, barna
arca, gyorsan kunkorodó mosolya, barna szemének igéző ereje
mind úgy volt, ahogy emlékezett. Milyen bájos, ahogy az álla és
a nyaka íve beleolvad a mögötte világító lágy lámpafénybe! Pat
csupa arany, rózsapiros nevetés volt. És még most is megvolt az
a jellegzetes szokása, hogy égnek emelte a tekintetét, és Hilary
ebbe most is beleszédült, annál is inkább, mert Patnél ez
öntudatlan mozdulat volt.

Pontosan olyan volt – meg nem is –, mint a régi szép
időkben! Az idő kíméletes volt az ódon házhoz. De nem volt
már Kandúr uraság, sem McGinty, és Judy is megöregedett.
Szürkészöld szemében ugyanaz a régi szeretet csillogott, de
beesettebb volt, mint ahogy emlékezett rá, és a haja is
mákosabb lett. Ám még mindig a mesélés mestere volt, és



367

éppen olyan pompás „kis falatokat” készített. Hilary a panziók
hosszú sorában is mindig emlékezett Judy „kis falatkáira”.

– Judy, ugye, rám hagyod a fehér kismacskák képét, ha majd
egyszer, reményeim szerint száz év múlva bevégzed a
tennivalóidat ezen a bolygón?

– Hohó, de még mennyire! – ígérte Judy. – Ez az egyetlen
kép a tulajdonomban. Még az óhazából hoztam magammal, és
rá sem ismernék a konyhámra nélküle.

– A dolgozószobámban akasztom ki – fogadta meg Hilary.
– Az egyik új házban, amit építesz – mondta furfangosan

Judy. – Ugye, jól megy a sorod, Csiling? Hohó, elnézést, biztos
Mr. Gordont kellene mondanom!

– Ugye, tudod, mi történne veled, ha azt mondanád, Judy?
Szeretem hallani a régi becenevem. Ami meg a soromat illeti,
mondhatni igen, előrébb jutottam. Csaknem mindenem
megvan, amit valaha is akartam… – „kivéve", tette hozzá csak
gondolatban, „azt, ami igazán számít”.

Judy elcsípte a Patre vetett pillantását, és bement a kamrába,
látszólag azért, hogy kihozzon valami új nyalánkságot, de
valójában magára akarta csukni az ajtót, és le akarta vezetni az
érzéseit.

– Hohó, nem kívánok én mást Mr. Kirknek, csak csupa jót –
magyarázta a levesestálnak –, de ha most hirtelen köddé válna,
azt a Kaporszakállú jóságos közbelépésének tekinteném!

Amikor aznap este álomba merült, Pat szívét melegség járta
át, és ott volt még akkor is, amikor felébredt, és vele tartott
egész nap. A napsütötte, tökéletes napon a szépség valósággal
csillámlott a földek, erdők és a tenger felett, a hegyeken túl
borostyánszínű völgyekkel szabdalt, nagy, tejszínhabos
felhődombok tornyosultak, a levegőt meg átjárta a kora reggeli
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friss fű édes illata. Pat és Hilary visszament a múltba, amelynek
színjátszó köde lebegett minden felett, amit csak láttak.
Meglátogatták a kutat, amiből egyszer Hilary kimentett egy
kiscicát, és amikor Pat belenézett – régen nem tekintett bele így
–, a régi Kút Patjét látta, s mellette a nyugalmas, páfrányokkal
körülölelt mélyben Hilary arcát. Elzarándokoltak a Tó Mezejére
és a Mazsolás Sütemény Mezőre, meg a Boglárkás Mezőre és az
Elmúlt Nyarak Mezejére, onnan átsétáltak a gyümölcsösbe, és
meglátogatták a Régi Rész lucfenyői között a kis tisztást, ahol
Ezüst Erdő cicáit temették el.

– Sokszor eltűnődöm, hogy a cicanép és kutyanép, akiket
szerettem, dorombolással és vakkantással fogadnak-e majd
örömükben a gyöngykapuknál22 – mondta szeszélyesen Pat,
mialatt a temetőn át McGinty sírjához mentek. – Itt temettük el,
Hilary. Olyan drága kis kutya volt! Azóta sem volt szívem
másik kutyát magamhoz venni. Kutyák jönnek és mennek, Sid
mindig tart egyet a tehenek mellett, és May kutyája sem olyan
rossz, már ami a kutyákat illeti, de sosem tudtam többé
egyetlen kutyát sem megszeretni.

– Nekem sem volt többé. Persze helyem sem volt, ahol
kutyát tarthattam volna, és úgy törődhettem volna vele,
ahogyan kell. Talán egy nap… – Hilary elhallgatott, és Judy
fehérre meszelt köveit nézte a temetői út két oldalán és az
évelők „ágyasa” körül (Judy sosem helyeselte a
növényszegélyeket), meg a pulykaól mellett, ahol
embermagasságúnál nagyobbra nőttek a vitéz krizantémok.
May képtelen volt megérteni, az övéi miért nem virágzanak
úgy, mint Judyé.

22 Utalás a menny bejáratára; János jelenéseinek leírása ihlette az elnevezést (Jel
21:21) a szerk.
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– Milyen öröm ezeket viszontlátni! Fehérre meszelt köveim
is lesznek… – Hilary megint elharapta a szót, és mohón
tekintett körbe. – Számtalan csodálatos lakhelyet láttam, Pat,
amióta elmentem innét, ezernyi palotát és kastélyt, de még
sosem láttam olyan tökéletes helyet, mint Ezüst Erdő. Jó ismét
itt lenni, és változatlannak látni.

– Igyekeztem ilyennek megőrizni – mondta lelkesen Pat.
– Láthatom amott a swallowfieldi kéményt – Hilary mintha

magában beszélt volna –, és a krizantémokat, meg a Tó Mezejét,
és a távolban azon a lila hegyen a jegenyenyárfákat. Annyi csak
a változás, hogy régen három volt. Szerintem még McGinty is
itt van valahol. Bármelyik pillanatban megérezhetem meleg,
érdes kis nyelvét a kezemen. Emlékszel, amikor elvesztettük, és
Mary Ann McClenahan megkereste nekünk? Azon az estén
tényleg azt hittem, hogy boszorkány.

A beszélgetésüket „emlékszel"-ekkel tűzdelték tele.
Emlékszel az estére, amikor rám leltél, mert eltévedtem a lenti
úton? Emlékszel, hogy jeleztél nekem a padlásszoba ablakából?
Emlékszel, mennyire féltünk, amikor apa Nyugatra ment?
Emlékszel, amikor a dagály miatt az Apró-öbölben ragadtunk?
Emlékszel, amikor majdnem belehaltál a vörhenybe?

– Emlékszel – ez Pat nagyon gyöngéd és óvatos kérdése volt
– Betsre?

– Emlékszem. Édes kis teremtés volt. Ki lakik most a Hosszú
Házban?

– David és Suzanne Kirk… egy testvérpár… a barátaim… de
most éppen elutaztak – mondta Pat szaggatottan. –
Visszasétálunk most Boldogságba, Hilary?

A sétánk Boldogságba! Vissza lehet-e sétálni a boldogságba?
Mindenesetre megpróbálták. Átsétáltak az aranyló nyári
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világon, az Ezüst Erdő örökkévaló zöld félhomályán, a
szomszédos mezőn, végül átmentek a Jordanon átívelő hídon.

– Jó munkát végeztünk, nem? – kérdezte Hilary. – Ennyi év
után sem mozdult el egyetlen kő sem.

Olyan volt, mint a régi szép napokban. Megint kisfiú és
kislány voltak. A szél lovagiasan elkísérte őket, és a lábukat
lehajló fűszálak hűvöse fürdette. Minden irányban szépséggel
teli, zöld völgyecskék. Mindent az elmúlt napok fénye burkolt
be.

A csermely sekély vizében táncoló napsugarak sem
változtak, így értek el ismét Boldogságba és a Kísértetjárta
Forráshoz.

– Évek óta nem jártam itt – suttogta Pat. – Nem vitt rá a
lélek, hogy… egyedül eljöjjek. Ugye szép, mint mindig?

– Emlékszel a napra – kezdte lassan Hilary –, amikor anyám
meglátogatott, és elégetted a leveleimet?

Pat bólintott. Kedve lett volna megfogni Hilary kezét, és
mint régen, együttérzéssel megszorítani. Hilary hangjából
kiérezte, hogy az emlékhez kapcsolódó fájdalom és
kiábrándulás még most is eleven.

– Meghalt – mondta Hilary. – Tavaly hunyt el. Hagyott
rám… egy kis pénzt. Eleinte úgy gondoltam, képtelen vagyok
elfogadni. Aztán azt gondoltam, hogy talán egy halottat csapok
arcul azzal, ha visszautasítom. Így hát elfogadtam, és egy évet
töltöttem belőle Keleten. Végül is azt hiszem, egykor szeretett,
amikor még az ő kis Csiling babája voltam. Később azonban
elfelejtett. A férje elfeledtetett vele. Igyekszem nem keserűséggel
gondolni rá, Pat.

– Nincs értelme belesüppedni a keserűségbe – ismerte el
lassan Pat. – Judy is mindig ezt hajtogatja. Megmérgezi az
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életet. Tudom jól, mert én is próbálok egy bizonyos keserűséget
kiűzni az életemből. Jaj, Hilary, tudom, hogy gyerekes dolog
úgy vágyódni a régi boldog napok után, ahogy én teszem, mert
sosem térhetnek vissza, bár most, hogy itt vagy, mintha csak
kőhajításnyira lennének.

Este az erdőn át a Titkos Mezőre mentek. Hilary mindig
értette, Pat miért szereti ennyire ezt a helyet. Az erdő csodálatos
hangulatban, barátságos kedvében volt azon az estén. Nem volt
mindig ilyen, néha zárkózott volt, a saját gondjai kötötték le.
Máskor görbe szemmel nézte a behatolókat. De Pat és Hilary
megint gyerekek voltak, és az erdő a szívébe fogadta őket.
Napos foltokkal, páfrányos ösvényekkel, susogással telt meg, és
csoportosan növő nyírekkel, amelyeket a szél szeretett…
Édesen követték egymást a vadon burjánzó növények, a színek
és az illatok, aztán a fenyők csúcsán át megpillantották a
naplementét, a Titkos Mező fölött hatalmas, rózsás felhők
úsztak. A régi varázs és igézet visszatért.

„Bárcsak tartós lenne!” – gondolta Pat.
A nyárfákon át holdfény ömlött a földre, amikor

visszamentek. Beléptek a régi kertbe, amely illatosán és
bársonyosan terült el a holdsütésben. Itt-ott fehér rózsák
világítottak titokzatosan. Játszi kis szél sodorta feléjük a Suttogó
Ösvényen a páfrányok illatát.

Pat szótlan volt. E varázslatos órához nem illett a hétköznapi
dolgokról folyó csevegés. Olyan pillanat volt ez, amikor a
szépség, mint egy folyó zubogott át rajta. Teljesen átadta magát
a hely és az idő bájának. Nem volt múlt, se jövő, semmi, csak ez
a kivételes pillanat.

Hilary elmerült Pat szemének holdsütötte ragyogásában, és
egy kicsit közelebb hajolt, majd szóra nyitotta a száját. Ám
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ebben a pillanatban egy autó száguldott be az udvarra, és a
kocsiban ülők szavak nélküli, üvöltő kórusa kíséretében kiszállt
May. A varázslatos napnak vége szakadt.

May megpillantotta őket a kertben, és odament hozzájuk.
Olcsó parfümjének illata megelőzte és elnyomta a lonc, a
páfrányok és a tearózsák finom illatát. Ömlengve üdvözölte
Hilaryt, és Hilary hűvös udvariassága rögtön felbőszítette.
Hilary sosem kedvelte Mayt, és nem akart úgy tenni, mintha az
újbóli találkozásuk örömmel töltené el. May undok kis
nevetéssel fogadta Hilary tartózkodását.

– Úgy látom, én már sokadalomnak számítok – jegyezte
meg. – Hát nem szerencse, Pat, hogy David nincs itthon?

– Nem értem, mire célzol – közölte Pat fagyosan, bár
pontosan tudta, mire gondol May.

– Pat persze biztos elmesélte, hogy David Kirk eljegyezte –
fordult May rosszindulatúan Hilaryhoz. – Kedves, idős fickó.
Kár, hogy nem találkozhattál vele.

Senki sem szólt. May, miután kiadta kicsinyes gyűlöletét,
bement a házba. Pat ismét megborzongott. Minden tönkrement.
Hilary hirtelen távolságtartó lett, és olyan elérhetetlenné vált,
mint az ezüst nyárfák fölé tornyosuló sötét fenyőfák.

– Igaz ez, Pat? – kérdezte halkan. Pat bólintott. Nem tudott
megszólalni. Hilary megfogta a kezét.

– Mint régi barátod, nincs olyan boldogság, amit ne
kívánnék neked, drágám. Ugye, tudod?

– Természetesen. – Pat igyekezett könnyedén, fesztelenül
válaszolni. – És én is… viszonzom a jókívánságokat. Tavaly
hallottunk az eljegyzésedről, Hilary.

Pat közben nyomorúságosan ezt gondolta magában:
„Egyszerűen nem hagyom, hogy ezt megússza. Szóltam volna
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Davidról, ha elárulta volna nekem…”
– Az eljegyzésemről? – nevetett fel Hilary. – Nem vagyok

vőlegény. Ó, tudom, hogy keringett valami ostoba pletyka
rólam meg Anna Lovedayről. A testvére igen jó barátom, és
amint visszamegyek, belépek a cégéhez. Anna aranyos
teremtés, és van „udvarlója", ahogy Judy mondaná. De az én
életemben csak egy lány van, és nagyon jól tudod, Pat, ki az.
Gondoltam, hogy nincs remény, de éreztem, hogy ide kell
jönnöm, és meg kell róla bizonyosodnom.

– Még találhatsz… valakit…
– Nem. Elvetted a kedvemet attól, hogy mást szeressek.

Belőled csak egy van.
Pat nem szólt többet. Nem volt már mit mondania. Még

bementek búcsúzkodni a konyhába: Hilarynek egy óra múlva
kellett indulnia, hogy elérje a vonatot. Mind összegyűltek:

Judy, Rae, Sid és Hosszú Alec. Anya is későig fennmaradt,
hogy elköszönhessen Hilarytől. Vidám este kellett volna, hogy
legyen. Judynak jó napja volt, és elmesélt néhányat az
utánozhatatlan történetei közül. Hilary a többiekkel együtt
nevetett, de a hangjából hiányzott a vidámság. Pat egy gyászos
pillanatig úgy érezte, hogy ő már soha többé nem fog nevetni.

Judyval az ajtóban álltak, és a tekintetükkel kísérték Hilaryt,
ahogy az udvaron át a várakozó kocsihoz ment.

– Hohó, milyen szívfacsaró látvány, ha valaki holdfényben
távozik – mondta Judy. – Azt hiszem, Patsy, hogy többé nem
látom Csilinget, ezt a drága fiút.

– Szerintem nem tér vissza többé Ezüst Erdőbe – mondta
Pat. Halk volt a hangja, de a szavai mintha mind könnycseppek
lettek volna. – Miért van olyan keserűség mindenben, Judy,
még abban is, ami egy gyönyörű barátság?
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– Nem tudom – vallotta be Judy.
– Már megint elveszett az olló – jelentette ki May, amikor

visszamentek a konyhába. A hanghordozása arra utalt, hogy
Ezüst Erdőben mindenki felelős az eltűnéséért.

– Hohó, ha csak az veszett volna el! – sóhajtott fel búsan
Judy, amikor bebandukolt a konyha melletti kamrájába. Judy
nem ismerte Tennysont, de teljes szívéből egyetértett volna
vele, hogy valami nincs rendben, nagyon nincs rendben a
világban.23 És most már egyáltalán nem hitt abban, hogy valaha
is megoldódik.

23 Utalás Tennyson There's something in the world amiss című versére – a szerk.
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A kilencedik év

1.

Hilary csak egyszer írt Patnek az elutazása után. A levél a
régi, gyönyörűséges levelei egyike volt, tele kis ceruzarajzokkal
a házakról, amelyeket majd tervez. A végén csak ennyit írt:

„Drága Pat, ne gyötörd magad amiatt, hogy én szeretlek, te
meg képtelen vagy viszontszeretni. Én mindig csak téged
szerettelek. Nem tehetek róla, és ha lehetne, akkor sem tennék
ellene. Ha választhatnék, akkor is téged szeretnélek, nem mást.
Vannak, akik igyekeznek elfelejteni egy reménytelen szerelmet,
de én nem tartozom közéjük, Pat. Az élet legnagyobb
szerencsétlensége az lenne, ha elfelejtenélek. Szeretnék mindig
is emlékezni rád, és szeretni téged. Ez kimondhatatlanul jobb
lesz, mint bármilyen felejtésből adódó boldogság. Az irántad
érzett szerelmem mindig is a legjobb volt az életemben, és ma is
az. Nem tett szegényebbé, éppen ellenkezőleg tisztánlátással
ruházott fel olyasmik iránt, amik igazán számítanak.
Lámpaként világította meg előttem az utat, hogy elkerüljem az
alantasabb vágyak és a méltatlan álmok számos kelepcéjét.
Ezért hát ne sajnálj, és ne légy szomorú miattam!”

De Pat mégis szomorú volt, és ez az érzés az ősz és a tél
látszólagos boldogsága ellenére is többé-kevésbé kitartott. Mert
ez az időszak valóban boldognak tűnt. Hosszú Alec
határozottan kijelentette, hogy reményei szerint jövő tavasztól
egy évre építeni fog egy házat a másik farmon Sidnek és
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Maynek, és May – az ajakbiggyesztések és duzzogások ellenére
is – kénytelen volt megbékélni a ténnyel, hogy sosem lesz Ezüst
Erdő úrnője.

Anya évek óta nem volt ilyen erős, és nem érezte magát
ilyen jól. Nevetve mondta, hogy a második fiatalságát éli. Ismét
belekapcsolódhatott a család életébe, és látogathatta a barátait.
Valóságos csodának tűnt a család számára, mert éveken át
belenyugodtak, hogy anya mindig is magatehetetlen beteg lesz,
akinek néha adódik egy-egy „jó napja”. Mostanra a „jó napok”
kivételből megszokottá váltak.

Így hát May ellenére is ez az év a legkellemesebb volt,
amiben Patnek régóta része volt. Csak a meghatározhatatlan
sóvárgás minden mögött meghúzódó furcsa, makacs kis
fájdalma ne lett volna. Sosem szűnt meg igazán, bár Patnek
néha sikerült megfeledkeznie róla, amikor például
kertészkedett vagy varrt, vagy tervezgetett, vagy Kis Mary
átjött Ezüst Erdőbe, és Judy „ízléses pirítósából” szeretett volna
enni, vagy amikor Merészke a saját okulására elagyabugyált
egy felfelé törekvő senkiházi kismacskát, vagy amikor David és
Suzanne társaságában a tűz mellett üldögélt a Hosszú Házban,
vagy amikor Rae-vel édes tanácskozást tartottak bizonyos
tervek és problémák tekintetében, vagy amikor korán felébredt,
hogy elgyönyörködjön Ezüst Erdő, az otthona, az ő drága,
szeretett, számára minden mást helyettesítő otthona ködös,
reggeli csendjében, vagy amikor Winnie átjött Ezüst Erdőbe, és
csodálatos babáinak gügyögött. Winnie-nek ugyanis ikrei
születtek, akik pontosan úgy néztek ki, mintha valami magazin
hirdetéséből emelték volna ki őket. Amikor Pat a két
lehetetlenül egyforma, drága, kerek képű, kék szemű apróságra
pillantott, akik egyazon párnán feküdtek, mindig nyelt egy
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nagyot, hogy elmúljon a torkát szorító sóvárgás.
Úgy tervezték, hogy Rae esküvője egy év múlva lesz. A

kelengyés ládája dugig volt, és Pattel már az esküvő részleteit
dolgozták ki. Természetesen a megszokott nagy családi
esküvőre készültek.

– Az utolsó nagy esküvő Ezüst Erdőben – mondta Pat.
– És a tiéd? – kérdezte Rae.
– Ó, az enyém! Az nem lesz elegáns esemény. Daviddel majd

elmegyünk egy nap, és csendben összeházasodunk. Nem lesz
nagy felhajtás – mondta sietve, és valami másra terelte a
beszélgetést. Őszintén kedvelte Davidet, de jó volt minden így,
ahogy volt. Egyáltalán nem akart a házasságra gondolni. Nem
bírta elviselni a gondolatát, hogy elhagyja Ezüst Erdőt.

Rae kíváncsian nézett rá, de nem szólt semmit. A korához
képest nagyon bölcs volt.

„Nincs értelme belekontárkodni – tűnődött magában
okosan. – Néha azt kívánom, bárcsak ne írtam volna Hilarynek
Pat különböző udvarlóiról. Lehet, hogy több kárt okoztam,
mint hasznot. Ha Hilary hamarabb jött volna…”

Sok „ha” volt az életben. Például ha nem megy el a
táncmulatságra, ahol megismerkedett Brookkal? Hajszálnyi
választotta el tőle. Rae hátán végigfutott a hideg.

– Rae-nek a legszebb esküvőt szeretném, amit valaha is
Ezüst Erdőben tartottunk – mondta Pat Judynak.

– Hohó, egy teljes év marad a felkészülésre – értett egyet
Judy. De Pat sokszor megtanulta már, hogy sosem pontosan az
történik, amit az ember elképzel. Egy héttel később érte őket a
derült égből villámcsapás. Brook azt írta, hogy a kínai
leányvállalat igazgatója hirtelen meghalt Feltétlenül és azonnal
Kínába kell utaznia, nem várhat jövő évig. Kérdezte, hogy Rae
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vele tart-e.
Rae természetesen igennel válaszolt. Ez pedig azt jelentette,

hogy három napon belül meg kellett tartaniuk az esküvőt. No,
és akkor?

– Nem teheted – sikkantott fel Pat
A templomcsűr szénaboglyájában ültek, miután rájöttek,

hogy szinte ez az egyetlen hely, ahol May vagy valamelyik
ólálkodó Binnie nem csaphat le rájuk. A száradt lucerna illata
lengte körül őket, és az arrogáns arany-narancs színű, csűrbeli
macska egy szarufán ült, és megfejthetetlen tekintettel bámulta
őket ékkőre hasonlító szemével.

– Megtehetem és meg is teszem – tökélte el magát Rae. – Lily
Robinson átveszi tőlem az iskolát, és hálás, hogy megkapja.
Nem vesződünk esküvői tortával…

– Rae, Judy halálát akarod? Természetesen lesz esküvői
torta. Nem lesz ideje összeérni, ahogy egy jó esküvői tortához
illik, de minden más tekintetben a lehető legesküvőibb torta
lesz. És mi lesz a ruháddal?

– Nem lehetne egy egyszerű fehér szaténruha, Pat?
Régimódi vagyok, viktoriánus, és fehér szaténruhában
szeretnék esküdni. Imádom a szatént.

– Megcsináljuk – határozta el Pat.
Rae-vel, Judyval és anyával azonnal összeültek, hogy

megtárgyalják a kérdést. Pat és Rae elsietett a városba a ruháért,
Inez Macaulay vállalta, hogy elkészíti, és éjjel-nappal varrt.
Anya, aki évek óta nem csinált ilyesmit, kijelentette, hogy
megsüti a tortát.

– Hohó, pontosan ő az a hölgy, aki képes erre – jelentette ki
Judy. – Az összes Bay Shore-i lány olyan gyümölcstortát tudott
sütni, hogy a királynő is megnyalta utána a tíz ujját!
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Judy könyörgött, hogy legalább egy „kis” esküvőt tartsanak.
Meghívhatnák a nénikéket meg a bácsikákat meg az
unokatestvéreket. De mindenki leszavazta.

– Nem hívhatjuk el a két családot, és mivel nem láthatunk
vendégül mindenkit, senkit sem hívunk. Nem, Judy, Brookkal
egyszerűen itt házasodunk össze a szűk család jelenlétében.

Judy kénytelen volt belenyugodni, de mákos fejét csóválta.
Ezüst Erdőben tényleg más szelek fújnak, ha a család egyik
lányát így adják férjhez.

– Én bizony öregnek és kimerűtnek érzem magam –
sóhajtott fel Judy, de óvatosan körülnézett, hogy
megbizonyosodjon, senki sem hallotta.

– Nem kapkodtad el, hogy szólj – vetette fel a fejét May,
amikor Pat közölte vele, hogy Rae férjhez megy.

– Mi is csak huszonnégy órája tudjuk – válaszolta Pat.
May azonban úgy döntött, hogy duzzogni fog. Judy olykor

mégis önelégültséget fedezett fel az arcán.
„Úgy gondúja, eggyel kevesebben állnak az útjába'„ –

tűnődött Judy megvetően.
– Örömmel hallom, hogy megint férjhez adja egy lányát –

jegyezte meg Mrs. Binnie lekezelően anyának. – Hamarosan
úgy lesz majd, ahogy én is: már csak egy marad. – Érzelgős
sóhaj. – Hát te, Pat? Nem lenne ideje fejest ugrani a dologba?
Hej, a férfiak mán nem olyanok, mint az én ifjúkoromba' voltak.

Pat felmenekült a szobájába, ahol Rae az ágyán halmozta fel
az összes holmiját.

– Felejtsd el Binnie anyót, Pat, és segíts csomagolni! Sosem
értettem hozzá. Mondd meg, mit vigyek, és mit hagyjak itt!

Pat a tátongó bőrönd láttán úgy érezte, mintha tőrt döftek
volna a szívébe. Rae tényleg elmegy! Kínába! Miért nem hozta
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úgy a sors, hogy Winnie-hez hasonlóan a közelben telepedjen
le? Ám ennek ellenére eszébe villant, hogy annak idején Winnie
távozását is tragédiának érezte. Az élet körbenőtte a
változásokat, amíg azok szervesen a részeivé nem váltak, és
többé már nem voltak változások. Winnie hazajárt a
kisbabáival, ellátogattak hozzá, és ez mind élvezetes volt. De
Kína! Rae mégis átszellemülten boldog volt. Patnek, miközben
hajtogatott és rakosgatott, eszébe jutott egy régimódi dal, amit
Hazel néni énekelt valamikor régen: „Aki elmegy, sokkal
boldogabb, mint az, aki marad.”

Lehet, hogy ez igaz. Majdnem irigyelte Rae-t a
boldogságáért, mégis sajnálta, hogy elhagyja Ezüst Erdőt. Hogy
lehet bárki is boldog, amikor elhagyja Ezüst Erdőt?

– Holnap ilyenkor már öreg, férjes asszony leszek – mondta
Rae, és a tükörben fürkészte az arcát. – Úgy érzem, régen itt az
ideje, hogy férjhez menjek, Pat. Úgy látom, mintha kezdenék
tanítónénis külsőt ölteni. Tudtad, hogy Brook csináltatta a
jegygyűrűt? Azt mondja, neki nem kell valami uraságtól
levetett gyűrű. Remélem, tiszteletre méltóan csinálom végig az
esküvőt. Binnie anyó is ott lesz, és sasszemmel figyel.

– De hát ő nem jön, Rae!
– Dehogynem. May megkérdezett, hogy az anyja nem

jöhetne-e el, hogy lássa, ahogy férjhez megyek. Nem
mondhattam nemet. Szóval azt szeretném, ha minden simán
menne. Nem nézek fel Brookra, amikor az utolsó esküt
mondom. Ez olyan közönségessé vált. Mrs. Binnie mesélte,
hogy Olive is így tett, és olyan „meghatónak” tartotta
mindenki! Mellesleg biztos elnevetném magam. Hallgasd azt a
barázdabillegetőt a gyümölcsösben, Pat! Gondolom, Kínában
nincsenek barázdabillegetők, vagy igen? De lesznek majd
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macskák. Biztos vannak macskák Kínában, akik rejtélyes
titkokat őriznek, és nagy bundásak és elégedettek. Csak hát
vajon kínaiul nyávognak-e majd? És persze idővel ott lesznek
majd a gyerekeim is. Tízet szeretnék.

– Tízet? – kuncogott Pat. – Miért nem tizenkettőt?
– Nem vagyok olyan telhetetlen! Másoknak is hagyni kell

néhányat.
– Ha Barbara néni hallana! – kiáltott fel Pat, miközben

szárított levendulával töltött zacskót nyomott a bőröndbe.
Levendula Ezüst Erdő kertjéből, hogy megédesítse Kínában az
ágyneműt.

– De nem hall. És nem mondok ilyesmit senkinek, csak
neked. Olyan jó barátok voltunk, ugye, Pat? Együtt nevettünk
és sírtunk, barátok vagyunk, nem csak testvérek, és csak abban a
néhány rémes hétben nem beszéltünk egymással. Egyedül az az
emlék tölt el szégyennel. De annyi gyönyörű emlékem van az
otthonról és rólad, és anyáról és Judyról! Ezek mindig
lámpásként világítanak majd az életben. Tudod idézni azt a
verset, amit nemrégiben egy este találtunk, és amit olyan
szépnek gondoltunk?

A szív reménye bimbójába halhat,
A szív hódítása percig se tarthat,
De izzó parázs, melyen kitelel még,
A szívben az emlék.24

– Ugye igaz, kedves? Mindig szép emlékeket őrzünk majd a
„kései decembereinkben”. Ó, mennyire fogtok mind hiányozni!
Vágyódni fogok Ezüst Erdő után. Ne hidd, Pat, hogy nem fáj,

24 Ethelwyn Wetherald: What Love Remembers – N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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hogy elhagyom Ezüst Erdőt és titeket. Nagyon fáj. De… de…
– Ott van Brook Hamilton – mosolyodott el Pat.
– Igen – mondta mélyen elgondolkodva Rae. – De a régi élet,

amit elhagyok, mindig drága lesz számomra. És a legdrágább
testvér voltál.

– Ne tedd ezt! – kérte Pat. – Mindjárt összeroppanok, és
zokogni kezdek, pedig elhatároztam, hogy nem rontom el
könnyekkel az esküvődet.

– És könyörgök, drágám, az után se sírj, hogy elmentem!
Nem bírom elviselni a gondolatot, hogy miután elmentem, te itt
sírsz.

– Kicsit biztosan sírdogálok majd – vallotta be őszintén Pat.
– Nem hiszem, hogy azt megállom. De nem adom úgy át
magam a kétségbeesésnek, ahogy régen. Megtanultam
elfogadni a változásokat, Rae, bár továbbra is rettegek tőlük.
Sosem értettem azokat, akik kifejezetten kedvelik őket. Lily
keres egy utolsó ruhapróbára.

Az esküvő előtti napon feltámadt a remény, hogy Mrs.
Binnie mégsem tud majd eljönni az esküvőre. Édes
unokatestvére, az öreg Samuel Cobbledick meghalt, és a
temetése egy órával a kitűzött szertartás előtt kezdődött.

– Igazi aposztrófia, hogy éppen ebben az időpontban halt
meg – zsörtölődött Mrs. Binnie Maynek. – Évek óta szenvedett
általános abilitásban, de nem kellett volna az esküvő előtt
meghalnia. Mindig nagyon fárasztó ember volt. Alvilági
hemoráfia végzett vele. Szörnyen csalódott vagyok! Annyira
vártam drága Rae esküvőjét!

– Remélem, a temetés harmonikusabban zajlik le, mint a
testvére, John temetése – mesélte Judy. – John mindent meg
akart szervezni a temetésével kapcsolatban, mielőtt meghót,
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valami igazán elegántosra vágyott, és nem bízott a feleségiben,
aki igencsak szűkmarkú teremtés vót. Sokat veszekedtek egész
életükben, de a legnagyobb veszekedés éppeg a temetés miatt
tört ki. Az asszony többé nem is beszélt vele, amíg meg nem
hót, és nem is volt hajlandó a gyászolók közé ülni, ahogy az
előkészületekben sem vett részt. Elrontotta az egész eseményt.

– Minden családban vannak kis nézeteltérések – jelentette ki
Mrs. Binnie mereven. – Szegény Sam özvegye is nagyon
szomorú. Egész délután nála ültem, és kondicionáltam neki.

– Gondolom, „kondoleálást” akart mondani – jegyezte meg
ártatlanul Judy. Ritkán vette a fáradságot, hogy kijavítsa Mrs.
Binnie-t, de néha elkerülhetetlen volt.

– Azt mondtam, amit mondani akartam! – vágott vissza Mrs.
Binnie. – Hálás lennék, Miss Plum, ha nem adna szavakat a
számba!

Pat és Rae szemére nem jött álom az utolsó együtt töltött
éjszakájukon. Vagy fél tucatszor jegyezte meg valamelyikük:
„Nos, forduljunk be, és aludjunk végre.” Be is fordultak, de
nem aludtak el. És nemsokára már megint beszélgettek.

– Remélem, szép idő lesz holnap – mondta Rae. – Úgy
szeretnék elmenni Ezüst Erdőből, hogy utoljára napsütésben
fürödve látom.

– Holnap? Ma! – kiáltotta Pat. – A Kis Szalonban most ütött
éjfélt az óra. Ma lesz az esküvőd, Cuki.

– Ideje, hogy rám jöjjön a menyasszonyi citerázás! – nevetett
Rae. – Szerintem egyáltalán nem fogok izgulni. Minden olyan
természetesnek tűnik azzal kapcsolatban, hogy Brookkal
összeházasodunk.

Kicsit mégis elszunnyadhattak, mert Pat egyszer csak felült
az ágyában, és meglepetten nézett ki a hajnal kristálytiszta,
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halovány, éteri fényében nyugvó világra. Elérkezett Rae
esküvőjének a napja, és mostantól mindig egyedül fog ébredni
ebben a szobában.

Gyönyörű, napfényes nap volt, ahogy Rae kívánta,
mindenütt boldogságtól eszement tücskök cirpeltek, és
kacskaringós szelek borzolták az arany búzamezőket.

– Komolyan mondom, Ezüst Erdőben nem olyan az időjárás,
mint bárhol másutt, még Swallowfieldtől is eltér – tűnődött
Rae. – Olyan sokszor ugrattalak, Pat, amiért azt hitted, itt
minden más, mint egyebütt, de a szívem mélyén én is mindig
ezen a véleményen voltam.

– Hát nem csodálatos nap?! – áradozott May, amikor
lementek.

May majdnem elrontotta Pat számára a szép időt. Igaz, May
mindent csodálatosnak vagy hallatlanul mulatságosnak tartott.
Ezek voltak a kedvenc jelzői. Pat úgy érezte, nem akarja, hogy
Maynek bármi köze legyen Rae esküvőjéhez, még csak nem is
helyeselhet semmit.

Zsúfolt nap volt. Délben megérkezett Brook. Pat megterítette
és feldíszítette az asztalt. May – hogy érvényt szerezzen a
jogainak – egy hatalmas, zűrzavaros csokrot tett az asztal
közepére, amit a növényszegélyéből szedett, miután Pat
felment átöltözni. Judy a feltűnést kerülve vitte ki a konyhába.

– Mindég túl sokat vesz magára – morogta maga elé.
May azzal egyenlített, hogy amikor Judy lejött a borvörös

estélyi ruhájában, így szólt:
– Milyen jól tartja magát ez a ruha, Judy! Nem is látszik

olyan régimódinak.
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2.

Az emeleten a menyasszonyt öltöztették.
– Tessék, egy kék harisnyakötő szerencsetalizmánnak –

súgta oda Pat.
Rae jelenésként állt a csillámló selyem- és tüllkölteményben.

Anya régi fátylát tette fel, ami kicsit besárgult és régimódi is
volt, és a feje tetejére tűzte, nem úgy viselte, mint egy modern
főkötőt, de Rae ifjonti szépsége sugárzott, és mindent bűbájossá
tett.

– Hát nem cuki? – kérdezte a benyomakodó May.
Pat és Rae tekintete találkozott; ez volt az egyik utolsó

vidám és titkos összenézésük. Pat tudta, hogy az utolsó…
legalábbis hosszú évekre.

„Nem – mondta zordan magának –, azért sem sírok! Egyelőre
nem.”

Amikor Rae felfogta a szoknyáját, hogy levonuljon,
Merészke elérkezettnek látta az időt, hogy megragadja a
kínálkozó alkalmat. A lépcső tetején ült sértődötten és
megbántottan, mert kizárták Pat szobájából. Odakapott, és Rae
karcsú vádlijába harapott. Rae halkan felsikkantott, Merészke
elmenekült, Pat pedig megvizsgálta, mi baj történt.

– Nem sértette fel a bőrt, csak a harisnyádat szakította el ez
az átok macska, ami most felszaladt. Mi a csoda ütött bele?

– Már nincs mit tenni – fojtotta el a nevetését Rae. – Hála az
égnek, hogy hosszú a szoknya. Egyébként megérdemlem, mert
én csuktam be előtte az ajtót. Féltem, hogy belegabalyodik a
fátylamba. Nem szabad így bánni egy öreg családi macskával.
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Tökéletesen igaza volt, hogy megharapott!
Pat a többit álomszerűnek érezte. A szertartás gyönyörűen

zajlott le, bár Rae később azt mondta, hogy végig másra sem
gondolt, mint a felszaladt harisnyájára. Szörnyű lenne, ha Mrs.
Binnie a hosszú szoknya ellenére is valahogy észrevenné! Mrs.
Binnie ugyanis jelen volt, mert eszeveszetten átrohant a
temetésről, amint a drága Samuelt a föld alá tették. Akkor ért
Ezüst Erdőbe, amikor a menyasszony lejött a lépcsőn.

Anya sápadt volt, édes és nyugodt, apa pedig, aki a saját
ifjúságáról és esküvőjéről álmodozott, gyöngéden nézte a
kisbabáját, aki olyan gyorsan és megmagyarázhatatlanul nőtt
fel, mielőtt apa ráeszmélhetett volna, hogy már kikerült a
bölcsőből.

Amikor Brook a karjába szorította menyasszonyát, hogy
meg csókolja, a bűnbánó Merészke vonult be, szájában egy
jókora, finom patkánnyal, amit letett Rae lába elé mintegy
vezeklésként. Egy pillanattal előbb még mindenki a sírás
határán volt, de a kitörő nevetés közepette szétfoszlott a
feszültség, és Rae esküvői ebédje olyan vidám hangulatban
folyt le, ahogy azt szerette volna.

Mindamellett Rae nehezen tudta visszafojtani a könnyeit,
amikor a szobája ajtajában visszafordult, hogy egy utolsó
pillantást vessen rá. Hányszor ment el hazulról, de mindig
vissza is jött. Most elmegy, hogy többé ne térjen vissza,
legalábbis nem Rae Gardinerként. Kilép, becsukja az ajtót, és
többé nem nyitja ki. Végzett ezzel és a boldog, csupa nevetés
múlttal, ami ehhez a szobához kötődött. Szorosan magához
ölelte Patet.

– Ugye, minden héten írsz, drágám? És legkevesebb három
éven belül bizonyosan hazalátogatunk.
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Azzal elmentek.
– Soha nem láttam Rae-t ilyen édesnek és tüneményesnek –

zokogta Mrs. Binnie. Kövér teste rázkódott. May is megpróbált
kisajtolni pár könnycseppet, de Patet nem környékezte a sírás,
noha úgy érezte, szétreped az arca, ha még sokáig kell
mosolyognia. Judyval kitakarították a szobákat, elmosogattak
és mindent helyreraktak. Amikor Pat alkonyatkor beóvakodott
a konyhába, Judyt a tűz mellett találta, amit éppen igyekezett
lángra lobbantani.

– Hohó, gondútam, egy ilyen hideg estén nem árt egy kis
tűz. A macskák szeretik. Tudod, Patsy, éppeg azt kívántam,
bárcsak a szegény öreg Tillytuck itt vóna, és a sarokban ülve a
pipáját szívná! Nem vóna minden olyan… magányosféle.

Furcsa volt Judy szájából a magányosságot hallani. Pat
letelepedett mellé a padlóra, és az ölébe hajtotta a fejét, Judy
karját pedig magára húzta. Így ültek egy jó darabig csendben, a
lángra kapó fa kellemes pattogását hallgatták, és a kismacska
dorombolását, aki Judy másik oldalához simulva
összegömbölyödött.

Judy mindig is értett hozzá, hogyan tegyen kis élőlényeket
boldoggá.

– Judy, ez a harmadik alkalom, hogy egy fiatalasszony
távozása után ebben a konyhában virrasztunk. Emlékszel Hazel
nénire, aztán Winnie-re, és hogy ültünk itt, és te meséltél, hogy
felvidíts? Ma este nem akarok történeteket, Judy, csak szótlanul
szeretnék üldögélni, és azt akarom, hogy kicsit dédelgess.
Nagyon… elfáradtam.

Amikor Pat felállt, és a verandaajtóhoz ment, hogy beeressze
a könyörgő Popkát, Judy felsóhajtott, és maga elé suttogta:

– Hohó, azt hiszem, minden mesémet elmondtam. Igaz, ami
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igaz, már olyan gyertya vagyok, ami lassan leég. – Vigyázott,
hogy Pat meg ne hallja, de amikor visszaemlékezett a
temetésről vörös képpel berobbanó Mrs. Binnie-re, kuncogni
kezdett.

– Mi az, Judy?
– Hohó, nem akartam én nevetni, Patsy, de eszembe jutott,

mit meséltek eccer az öreg Sam Cobbledickrő'. Fiatalkorában
nem vetette meg az italt, de a felesége le sem vette róla a szemit,
így nem sok alkalma vót inni. Eccer influenzával ágynak esett,
és nagyon rosszul vót, az orvos meg egy üvegben hagyott neki
egy kis whiskyt. Mrs. Cobbledick gyógyszernek nézte, és
szépen elment a templomba. Nemsokára benézett egy
szomszéd, az öreg Lem Morrison, és fű alatt ő is hozott egy
üveget, aminek a fenekin lötyögött egy kis ital. De az öreg Sam
igen csalódottan nézte az ajándékot. „Nincs annyi, hogy
mindketten lerészegeggyünk", mondta. „Öncsük össze, akkó'
legalább egyikünk rendesen berúghat. És húzzunk sorsot, hadd
lássuk, melyikünk lesz az.” A sors az öreg Samnek kedvezett.
De aszontad, nem akarsz ma este egy történetet sem hallani.

– De erre kíváncsi vagyok. Mi történt az öreg Sammel, Judy?
– Hohó, amikó' Sarah Cobbledick hazaért, a férje a szoba

közepén ropta és énekelt, és szemernyi influenza sem maradt
benne. Nem sejtette meg, mi az igazság, de aszonta a
doktornak, hogy túlságosan erősek a szerei, még ha gyorsan ki
is gyógyítják a beteget. És most, Patsy drágám, kapjunk be egy
kis falatot! Feltűnt, hogy nem ettél sokat vacsorára.

Patnek keserves éjszakája volt. A házban túlvilági
csendesség uralkodott. Hosszan ült a sötét ablakban, a kertben
a fehér lángvirág foltja csillogott. Egyike volt annak a sok
virágnak, amit Betstől, a múlt ködébe vesző, édes ajkú
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barátnőjétől kapott. Bets távozásának fájdalma idővel úgy
halványult el, mint napkeltekor szokott az öreg, öreg hold, de
ilyen pillanatokban mindig visszatért. Patnek eszébe jutott,
hogy feküdt éberen – kivált viharos éjjeleken – Winnie és Joe
távozása után. Képtelen volt ránézni Rae fehér kis ágyára.

De másnap csodálatos volt a napkelte, a kék égre vörös és
meleg aranypír kúszott fel. A gyümölcsösben valahol egy
madár énekelt, és a hegyi legelő szélén lángoló vörös lett az
aranyvessző. Még mindig gyönyörű volt a napkelte, és még
mindig az övé volt Ezüst Erdő. A Kis Mary is gyakran átjön, és
majd Rae ágyában alszik. Aranyhaja csillog majd azon az
elhagyott párnán.

És persze ott van David, a kedves, öreg, megbízható David.
Róla sem szabad megfeledkeznie, gondolta.
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A tizedik év

1.

Sok időbe telt, hogy Pat hozzászokjon Rae hiányához. Néha
arra gondolt, hogy sosem szokik majd hozzá. Az ősz nagyon
nehéz volt. Minden hely, szoba Rae-re emlékeztetett, még annál
is jobban, mint amikor még otthon volt. Pat arra számított, hogy
meglátja, amint a ruhája holdfényes éjszakákon megcsillan a
nyírfák között, vagy ruganyos léptekkel közeledik a Suttogó
Ösvényen, vagy valami tréfán nevetve jön haza az iskolából, és
a fiatalságát úgy viseli, mint egy aranyrózsát. Aztán szomorúan
szakadt rá az újbóli felismerés, hogy nem tér haza. Egy ideig
tényleg olyan érzés volt, mintha Rae magával vitte volna a
nevetést Ezüst Erdőből, de aztán az visszalopakodott, és
esténként ismét volt nevetgélés és tréfálkozás a konyhában.

Két dolog segítette át Patet az őszön és a tavaszon: Ezüst
Erdő és a Daviddel meg Suzanne-nal töltött esték. Az Ezüst
Erdő iránti szeretete semmit sem csökkent, sőt az évek
múlásával inkább elmélyült és felerősödött, miközben minden
más szeretet távozott az életéből, és változások jöttek vagy
fenyegettek. Tom bácsi nagy, fekete szakálla már majdnem
teljesen hófehér lett, apa megkopaszodott, és Winnie aranyhaja
színét vesztette. És bár Pat vadul elhessegette a gondolatot,
valahányszor felmerült benne, ott volt a legfontosabb: Judy
kezdett megöregedni. És ez már nem csak May gonoszkodása
volt.
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Anya viszont sokkal jobban volt, majdnem teljesen jól, és
kezdte ismét elfoglalni helyét a családi életben. Mindenki
szerint csoda történt. Pat tehát boldog és elégedett volt kínzó,
de el-elmúló magánya ellenére is, amely főleg álmatlan
éjszakákon tört rá, amikor a bánattól sújtott szél jajongott az
eszterhéj körül.

Aztán úgy tűnt, a tavasz egyetlen éjszaka alatt
meglegyintette Ezüst Erdőt, és vége lett a télnek. Futó esők
fátyla lágyította a hegyeket, amelyek még nem voltak zöldek,
csak mintha zöld árnyék vetült volna rájuk. Meleg, nedves
szelek fújtak át az ébredező Ezüst Erdőn. A Tó Mezején áttetsző
és sűrűbb ködök kunkorodtak és simultak ki. Aztán
cseresznyevirágok szitáltak az ösvényekre, szél fújta reggelente
a füvet, és örülhettek a kertben kibújó zöld hajtásoknak.

– Ma semmivel sincs dolgom, csak a tavasszal! – jelentette ki
Pat a tavaszi nagytakarítás végeztének reggelén. Még az sem
hangolta le, hogy a másik farmon az új ház építését anyagi okok
miatt megint el kellett halasztani. A napot a kertben töltötte,
tervezgetett, felfedezett és ujjongott. Judy egy csomóban növő
szívvirága kinyílt. Semmi sem lehet ennél szebb! Bár Pat
számára Ezüst Erdő kertjéből egy szál virág mindig édesebb
volt, mint egy virágüzlet egész kirakata.

– Vacsorázzunk ma a gyümölcsösben, Judy!
Így is lett: csak ő, Judy, anya és Kis Mary, mert a férfiak

távol voltak, May pedig hazament, hogy segítsen az anyjának a
tavaszi nagytakarításban. A Binnie-k általában akkor fogtak
hozzá, amikor más már végzett.

A lehajló, fehér virágos ágak, a tejszínes kancsóba hulló
almavirágok, az édes, szelíd este a levegőben szabadon szálló
„ősi, lírai őrülettel", amiről Carman beszél. Egy ilyen étkezés
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olyan volt, mint magukhoz venni a szentséget. Pat boldog volt,
anya is, a Kis Mary azért, mert mindig boldog volt Pat néni
jelenlétében, bár az eget rettenetesen tágasnak érezte. Kis Mary
életének egyik titkos félelme volt, amit még senkinek sem mert
eddig megsúgni, hogy az ég túl nagy. Még Judy is, aki egész
nap gyászolt, mert egy fészekalja kispulyka megfázott és
meghalt, bátorságra kapott, és azt gondolta, talán még jó sok
éve van hátra.

„Édes az élet” – gondolta Pat, amikor örömteli álmodozással
körülnézett.

Pár órával később az édes élet nagy meglepetéssel szolgált.
Alkonyatkor Pat felment a Hosszú Házhoz. Elsétált a hegyi

legelő bársonyos zöldje mellett, és átballagott a lucerdőn.
Semmit sem változott az orgona illata, a vörösbegyek még
mindig vecsernyét énekeltek valami ősi, édes, holt nyelven. A
kertben talált rá Davidre a kőből rakott tűzhely mellett, ahol
mint mondta, éppen tüzet gyújtott „a társaságnak”. Suzanne
bement a városba, de Ikábód és Alphonso ott ült mellette. Pat
leült a padra.

– Van valami hír? – kérdezte szórakozottan.
– Igen. A lucerdő délkeleti sarkában már kezd virágzani a

vadcseresznye – válaszolta David, de aztán sokáig nem
mondott semmit. Pat nem is bánta. Szerette a gyakran adódó,
hosszú, meghitt hallgatásaikat, amikor az ember arra
gondolhatott, amire csak akart.

– Suzanne-nak a jövő hónapban lesz az esküvője – szólalt
meg váratlanul David.

Pat riadtan nézett fel. Nem hitte, hogy ősz előtt sor kerül rá.
És ha Suzanne férjhez megy, akkor mi lesz Daviddel? Egyedül
nem maradhat tovább a Hosszú Házban. David következő
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szavai talán majd erre vonatkoznak? Pat úgy érezte, furcsán
kiszárad a szája és az ajka. De természetesen, ha…

De mit is mond David?
– Valóban hozzám akarsz jönni, Pat?
Micsoda lehetetlen kérdés! Hát nem ígérkezett el neki? Nem

boldog, elégedett jegyesek már évek óta?
– David, hogy érted ezt? Persze hogy…
– Várj csak! – David előrehajolt, és egyenesen Pat arcába

nézett. – Nézz a szemembe, Pat! Ne fordítsd el az arcod! Mondd
meg az igazat!

Patnek elakadt a lélegzete David kényszerítő erejű tekintete
láttán.

– Én nem… nem tehetem… nem tudom. De azt hiszem,
igen, David, komolyan azt hiszem, hogy ezt szeretném!

– Én meg azt hiszem, drágám – kezdte David lassan –, hogy
a következőképpen állsz a dologhoz, akár tudatában vagy, akár
sem: „Ha már férjhez kell mennem, ugyanúgy lehetek a te
feleséged, mint másé.” De ez nekem nem elég, Pat. Te nem
szeretsz engem, bár úgy tettél, mintha szeretnél, méghozzá
gyönyörűen színlelted magadnak éppen úgy, mint nekem. De
ilyen feltételek mellett nem kellesz, Pat.

Pat körül forogni kezdett a kert, le-fel rázkódott, aztán
megállapodott.

– Boldoggá akartalak tenni, David – mondta szomorúan.
– Tudom. És a saját életemet szívesen kockára teszem, de a

tiédet… azt nem tehetem ki ennek.
– Úgy látom, eldöntötted, hogy elhagysz, David. – Pat a sírás

és a hisztérikus nevetés között hánykolódott. – És én kedvellek,
őszintén nagyon kedvellek.

– Az nem elég. Nem hibáztatlak. Szerencsét próbáltam. Azt
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hittem, megtaníthatlak rá, hogy megszeress. Nem jártam
sikerrel. Az a típus vagyok, akit minden nő kedvel, de akibe
egyik sem szerelmes. Így volt ez először is. Még egyszer nem
akarom. Túlságosan nagy keserűséggel jár. Van is egy régi
versike:

Mindig van egy, ki csókol,
És egy, ki tartja orcáját.

– Nem mindig – mormolta Pat.
– Nem mindig, de gyakran… És nem akarom, hogy megint

ez történjen velem. Mindig is jó barátok leszünk, Pat, de semmi
több.

– Szükséged van rám – mondta újra kétségbeesetten Pat.
Végtére is a szíve mélyén tudta, hogy Davidnek igaza van,
tudta, hogy soha nem volt több kiútnál, hogy néha hajnali
háromkor arra ébredt, hogy rabnak érzi magát, mégsem viselte
el, hogy kilépjen az életéből.

– Igen, szükségem van rád, de sosem kaphatlak meg. Ezt
Hilary Gordon tavaly nyári látogatása óta tudom.

– Miféle ostobaságot vettél a fejedbe, David? Hilary drága
testvérnél sosem volt több számomra…

– Hilaryvel közösek a gyökereitek, Pat. Nekem viszont
sosem lesznek. Ilyen vetélytársat képtelenség kiütni a
nyeregből.

Pat nem volt képes elmondani, mit érez… a felszínen. Az
egész valószerűtlennek tetszett. Vajon David tényleg azt
mondta, hogy nem veheti feleségül? De valahol a lelke mélyén
mégis szabadnak érezte magát. Különösképpen szabadnak.
Majdnem beleszédült ebbe az érzésbe, mintha erős bort ivott
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volna, ami a fejébe szállt. Gépiesen kezdte lehúzni a gyűrűt az
ujjáról.

– Ne – intett a kezével David. – Tartsd meg, Pat! Viseld egy
másik ujjadon! Csodálatos… barátság volt köztünk. Csak a
vakságom miatt reménykedtem többen. Felajánlották a Weekly
Review főszerkesztői pozícióját. Suzanne esküvője után el is
foglalom az állást.

Akkor hát ő is kilép az életéből. Patnek fogalma sem volt
később, hogy jutott haza. Judy még a konyhában kötött, és Pat
komoran ült le vele szemben.

– Faképnél hagytak, Judy.
– Faképnél? – kérdezte Judy, és nem szólt többet, csak

hirtelen olyan lett, mint egy fülét hegyező terrier.
– Igen. A legarcátlanabb módon. David Kirk ma este közölte

velem, hogy nem vehet feleségül – Pat igyekezett panaszos
hangot megütni –, és a világon semmi sem bírhatja rá, hogy
elvegyen.

– Hohó, nem te kérted meg a kezit, azt hiszem. Oszt
elmondta-e, miért? – kérdezte Judy még mindig figyelmesen.

– Azt mondta, hogy nem szeretem… eléggé.
– Hohó! És eléggé szereted?
– Nem – válaszolta Pat halkan. – Pedig megpróbáltam, Judy,

tényleg. De azt hiszem, ezt mindig is tudtam. Ahogy te is.
– Nem állíthatom, hogy fáj a szívem, hogy vége – sommázta

Judy, és csendben kötögetett tovább.
– Mit fognak szólni Binnie-ék? – vetette fel szeszélyesen Pat.
– Nem hiszem, hogy odáig süllyedtél, hogy érdekelne

Binnie-ék véleménye, kincsem.
– Igaz, hogy cseppet sem érdekel. De a többiek…! Nos,

mostanra már bizonyosan hozzászoktak a dolgaimhoz. És ezzel
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be is fejeződtek a derékba tört szerelmi ügyeim, ami miatt
aggódniuk kellene. Soha nem lesz több, Judy.

– A soha azért odébb van – mondta szkeptikusan Judy,
aztán hozzáfűzte: – Azt kapod, amit kapnod kell, Patsy. Az
ilyesmi nem a véletlen műve.

– Mindegy is, Judy. Többé nem beszélünk erről. Nem
kellemes téma. Ismét szabad vagyok, szabadon szerethetem
Ezüst Erdőt, és szabadon élhetek érte. És csak ez számít.
Szabadság! Csodálatos szó.

Amikor Pat kiment, Judy kifürkészhetetlenül kötött tovább,
aztán megjegyezte Merészkének:

– Hála a Kaporszakállúnak, többé nem látjuk az
özvegyembert.
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2.

Pat felbontott eljegyzése alig borzolta a család kedélyét. Már
régen felhagytak vele, hogy mást várjanak ettől az állhatatlan,
önfejű lánytól. May kijelentette, hogy mindig is erre számított.
Szerinte David nem volt nősülős típus. Apa nem szólt semmit.
Ugyan mit is mondhatott volna? Anya – mint mindig –
megértette. A szíve mélyén megkönnyebbült. Suzanne is
megértően fogadta a hírt:

– Sajnálom, rettenetesen sajnálom, és keserves csalódást
jelent. De ez elkerülhetetlen volt.

– Kényelmes megoldás mindenért a predesztinációt okolni –
mondta szomorkásan Pat. – Úgy érzem, szégyent hoztam rád és
Davidre, pedig mennyire kedvelem…

– Van férfi, akinek ennyi is elég, de nem neki – mondta
csendesen Suzanne. – Bárcsak máshogy alakult volna, drága
Pat, de ha nem, hát muszáj túllépnünk rajta, és folytatni az
életünket!

Suzanne esküvője után David is elutazott, és a Hosszú Ház
ismét zárva volt, és sötéten állt. Megint a Hosszú Magányos
Ház lett. Vannak ilyen házak: a végzetüket nem kerülhetik el
sokáig.

Pat felmérte a helyzetet. Lelki békét érzett. Az egész világa
átmenetileg tönkrement, fenekestől felfordult, zátonyra futott,
de Ezüst Erdőben igazán semmi sem változott. Már semmi sem
állhatott közé és Ezüst Erdő közé, és nem is fog soha. Elege volt
a szerelemből és annak utánzataiból. A szívéért többé nem
verseng senki Ezüst Erdővel. Csak érte él majd. Lesz, amikor
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majd magányosnak érzi magát. De még abban is van valami
csodálatos. Legalább akkor is önmaga lesz.

Pat hátravetette a fejét, és barna szeme felcsillant.
– A szabadság örömteli dolog – szögezte le.
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3.

Egy füstös októberi estén ájultan találtak rá Judyra az
istállóban, az öreg, fehér tehén mellett. Judynak már régóta nem
engedték meg, hogy megfejje a teheneket, de aznap a
homályban kiszökött, mert May távol volt, és Judy úgy
gondolta, a „férfijak” fáradtan jönnek haza a másik farmról.

Bevitték a konyha melletti kamrácskába, ágyba fektették, és
elhívták dr. Bentley-t. Az orvos igyekezete nyomán
visszanyerte ugyan az eszméletét, de dr. Bentley nagyon komor
arccal jött ki a konyhába.

– Nagyon rossz állapotban van a szíve. Nem is értem, hogy
bírta lábon ilyen sokáig.

– Judy egész nyáron gyengélkedett – ismerte el nehéz
szívvel Pat. – Tudtam róla, bár sosem ismerte el, hogy bármi
baja volna, és azt sem hagyta, hogy önt elhívjam. „Vajon
gyógyítani tuggya-e az öregséget?", kérdezgette mindig.
Tudom, hogy ragaszkodnom kellett volna hozzá. Tudtam, hogy
öreg, de azt hiszem, nem fogtam fel… Sosem hittem, hogy
beteg lehet…

– Akkor sem számított volna, mert nem tehettem volna
semmit. Egy-két hét kérdése az egész.

Pat gyűlölte a nemtörődömségéért. Judy csak egy öreg,
elnyűtt szolgáló volt a szemében. A távozása után Pat bement a
konyha melletti kamrába, ahol Judy pihent. Az Ezüst Erdő
feletti felhőkön halvány sugarak törtek át rézsútosan, és
szabálytalanul világították meg Judy nagy becsben tartott kis
kincseit.
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Judy szeretettel függesztette elhomályosult, öreg szemét Pat
arcára.

– Ne szomorkodj, Patsy drágám! Azóta, hogy Kandúr
uraság elment, bizonyosan tuttam, hogy mán az én időm sincs
messze. És az utóbbi időben éreztem, ahogy közeledik, ahogy a
havat is érezzük a levegőben, mielőtt esni kezdene. Hohó,
örülök, hogy nem leszek senkinek sem sokáig a terhire, és nem
okozok nagy gondot a halálommal.

– Judy, Judy…
– Hohó, tudom ám én, hogy neked nem jelent gondot, amit

az öreg Judyér' kéne tenned, drágaságom. De mindég arra
kértem odafönt a Kaporszakállút, hogy amikó' itt az ideje, ne
legyek sokáig ágyhó' kötött, és abban reménykedtem, hogy
Ezüst Erdőben halhatok meg. Hosszú-hosszú éveken át az
otthonom vót. Boldog életem vót itt, Patsy, és most a halál is
nagyon barátságosnak tűnik.

Pat azon tűnődött, vajon hányan gondolnák, hogy Judynak
boldog élete volt, amikor egész életében monoton munkát
végezve, szolgálóként robotolt egy kis farmon. Nos, „az Isten
országa tibennetek van"25. Pat tudta, hogy Judynak boldog élete
volt, és nem vágyott soha másra, mint arra, hogy az emberek
hozzá forduljanak segítségért, hogy ő kelljen nekik. Judyval
egyetlen szörnyűség történhetett volna: ha nincs rá szükség.

De lehetséges, hogy Judy beszél ilyen nyugodtan a halálról?
Judy!

Dr. Bentley két hetet adott Judynak, de négy hétig élt.
Nagyon boldog és elégedett volt. Úgy érezte, gyönyörűen ér
véget az élete itt, ahova a szíve mindig is húzta. Nem kellett
elmennie Ezüst Erdőből, nem kellett haszontalanul és hosszan

25 Luk 17:21
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időznie, amíg mások meg nem gyűlölik azért, mert olyan
tehetetlen és az útjukban van. Minden pontosan úgy volt,
ahogy kívánta.

Pat állandóan mellette volt. May hallani sem akart arról,
hogy ápolja. „Utálom a betegeket” – közölte fesztelenül, de
különben sem akarta senki, hogy Judy mellett legyen.

– Hohó, igazán kellemes, ha az emberrel törődnek – mondta
Judy Patnek a régi mosolyával.

– Elég sokáig gondoskodtál te rólunk, Judy. Most rajtad a
sor, hogy kiszolgáljanak.

– Patsy drágám, én beérem veled, nem kell senki más!
– Veled leszek az utolsó percig, Judy.
– Tudom, hogy elkísérsz, amíg csak lehet, de nem szabad

kifárasztanod magad, drágám.
– Nem fáraszt ki. Most egy darabig nem csinálok mást, csak

rólad gondoskodom. May dolgozik helyettem is. Azt el kell
ismerni, Judy, hogy nem lusta.

– Hohó, viszont akkora szerencséje sem lesz a
kispulykákkal, mint nekem – jelentette ki mélységes
elégedettséggel.

Merészke ritkán mozdult Judy mellől. Összegömbölyödött
mellette, hogy Judy elérhesse és simogathassa, ha akarja, és
amikor simogatta, dorombolt.

– Néz azzal a nagy kerek szemivel, Patsy, mintha csak azt
mondaná: „Ha akarod, Judy, szívesen odaadok egy-két életet.”
Jobb társaság, mint bármelyik Binnie – tette hozzá Judy
mosolyogva.

Mrs. Binnie kötelességének érezte, hogy gyakran
elüldögéljen Judy mellett, amit Judy udvariasságból eltűrt. Még
a halálos ágyán sem feledkezett meg a jó modorról. De mindig
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megkönnyebbülten sóhajtott fel, amikor Mrs. Binnie legörgött
tőle.

Kellemes volt gondtalanul feküdni, és végiggondolni a régi
időket, a tréfákat és a diadalokat, az elfeledett évek megannyi
könnyét és örömét, az élet sok fájdalmát és szépségét. „Hohó,
jókat mókáztunk” – gondolta magában nevetve. Már semmi
sem nyugtalanította.

Pat mindig mellette ült a „homályban”. Judy néha olyan jól
volt, és olyan természetesen viselkedett, hogy Pat szívében vad
remény gyúlt.

– Felidéztem kicsit a régi időket, Patsy, ezzel múlatom az
időt. Emlékszel arra az éccakára, amikó' Edith néni rajtakapott,
hogy meztelenül táncósz Ezüst Erdőben, és szándékosan
kiközösített? Vagy amikó' Hosszú Alec leborotválta a bajuszát,
és ettől majd' megszakadt a kis szíved? Meg amikó' egy este
Bors beleesett a kútba? És arra emlékszel-e, amikó' a kis Csiling
meg a kutyája folyton itt lebzseltek? Vót valami az arcában,
amit mindig is szerettem. Olyan megnyerő vót. És mennyire
haraguttál, ha az udvarlódnak nevezték! „Nem udvarló",
mondtad bosszúsan, „csak Csiling”. És amikó' kettesben
besurrantatok, hogy egy-egy marék mazsolát kérjetek tőlem.
Hohó, azok vótak a szép napok! De azt hiszem, ezek a napok is
szépek. Mindég valami új és jó veszi át az elmenő régi helyit,
Patsy. Most már itt van Kis Mary. Ma délután is itt járt, a kis
boglárkához hasonló arany feje úgy világított a régi szobámba',
mint egy csillag, és pergett a nyelve, mint a motolla. És milyen
kérdéseket tesz fel! „Nincs Mrs. Isten, Judy?", és amikó' azt
válaszótam, hogy nincs, csak nagyon ünnepélyesen nézett rám.
„Akkó' hát Isten egy öreg agglegény, Judy?” Lehet, hogy nem
kellett vóna nevetnem, Patsy, de a drágám ezt nem
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tiszteletlenségbő' mondta, és te is tudod, hogy mindig is
szerettem a tréfát. Szerintem maga Isten is nevetett vóna, ha
láttya az arcát. Isten is szeretheti olykor a viccet, Patsy, ha mán
minket is úgy teremtett, hogy olyan nagyra becsűjjük. Hosszú
életem vót, Patsy, és sok mindenér' lehetek hálás, de a
leghálásabb azér' az adományér' vagyok, hogy szinte
mindenben meglátok valamit, amin nevetni lehet. Errő' jut
eszembe… amikó' itt járt tennap dr. Bentley, és megmérte a
lázamat, felidéztem, hogy Hazel néni eccer hogy hozta ránk a
frászt. Nagyon csúnyán elkapta az influenzát, és úgy vót, hogy
Edith nénéd megméri a lázát azzal a fura kis hőmérőjével.
Hazel nénikéd nem szerette, hogy ennyit tüsténkednek
körülötte „ és valahányszó' a fáintos Edith nénéd hátat fordított
neki, kikapta a hőmérőt a szájábó', és gyorsan bedugta a forró
teájába'. Amikó' hallotta, hogy Edith néni visszajön, megint a
szájába dugta. Szegény Edith szörnyen megréműt, amikó' a
hőmérőre nézett, és látta, mit mutat. Levágtatott, és elkűtte
Hosszú Alecet a doktorér', de olyan sebesen, mint a villám, mer'
biztosra vette, hogy ilyen lázzal csak tüdőgyulladmánya lehet
Hazelnek. Hohó, hogy nevettünk, amikó' kiderűt az igazság!
Edith előtt többé nem lehetett a „láz” szót kiejteni. Szegény
pára! Mi ketten sosem vótunk barátok, de azt nem tagadom,
hogy a Prince Edward-sziget egyik legjobb vére folyik az
ereiben.

– Biztosan nem fárasztod ki magad, Judy?
– Akarod mondani, hogy sokat beszélek. Hohó, Patsy

drágám, ez pihentet, és mit számít egy-két óra ide vagy oda,
amikó' az ember az útja végire ér?

Egy este Judy a kevéske kincse szétosztásáról intézkedett.
– Miután kifizettétek a temetésemet, marad majd egy kis



404

pénz a bankban. Úgy rendelkeztem, hogy egyenlően osszák el
Winnie, Cuki és közted. Winnie kapja meg a saját kezemmel
készített takarómat, és évekkel ezelőtt már Sidnek ígértem a kék
ládámat. Félretettem neked a padláson néhány szőnyeget,
Patsy, és a tiéd a tejszínes tehén is meg a hasznos tudnivalókról
szóló könyvem, meg az összes apróság a kelengyés ládámba'.
És a szakácskönyvem az összes recepttel. Küldd el Hilarynek a
fehér kismacskákat, drágám! Kis emlékeztetőül Barbara
nénédnek adom a gyöngyös tűpárnámat. Mi ketten mindég
nagyon jól kigyüttünk egymással. És gondoskodj róla, hogy a
régi fekete üveget összetörjétek, mielőtt bárki észreveszi. Még
rosszra gondúnának.

– Mindenről… gondoskodom, Judy.
– És Patsy drágám, ugye, gondoskodsz róla, hogy odakint a

régi temetőben helyezzenek nyugalomra, ahol közel lehetek
Ezüst Erdőhöz? Síró Willy és a kerítés között van egy kis hely,
ahova beszoríthatsz, és a fejemhez fehér orgonát ültess. És
szeretnék egy fekvő sírkövet is az álló helyett, hogy azon
aludhassanak a macskák. Társaságot jelentenének. És a régi
elegántos ruhámat add rám, azt a kéket. Mindég is szerettem.
Nem lesz olyan szűk, mint Winnie esküvőjén. Nem bánod?

– Judy… – Pat nem fakadt sokszor sírva, de volt, hogy
képtelen volt uralkodni magán –, hogy tudok… hogy tud Ezüst
Erdő boldogulni nélküled?

– Majdcsak megtaláljátok a módját – mondta nyájasan Judy.
– Mindég van rá mód. Csak egyvalamit még: elgondolkodtam,
ki fogja fehérre meszelni jövő tavasszal a köveimet meg a
kerítésoszlopokat. A fáintos May biztos nem, sosem szerette a
festést.

– Majd én elintézem, Judy. Mindent úgy őrzünk meg Ezüst
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Erdőben, ahogy te hagytad.
– Sok lesz ez neked egyedül, Patsy drágám.
De Judy nem nyugtalankodott nagyon; tudta, hogy a Kapor-

szakállú mindent szépen elrendez majd.
Mégis úgy tűnt, egy-két dolog nyomja még Judy

lelkiismeretét:
– Patsy drágám, emlékszel, amikó' bekerűt az a kis hír az

újságba, hogy itt járt látogatóba' a grófnő, és senki sem bírt
rágyünni, hogy ki rakta bele? Hát ez én magam vótam.
Gyakran megfordút a fejemben, hogy színt vallok, de nem vót
hozzá bátorságom. Szerettem vóna, ha mindenki megtuggya,
hát betelefonátam. De a szerkesztő kicsit kiszínezte a dogot.
Megbocsátasz nekem, Patsy?

– Hogy megbocsátok-e? De hisz ez… semmiség, Judy.
– Nem illett Ezüst Erdő hagyományaihoz, és ezt tuttam is.

És az a sok történet, Patsy, amiket meséltem, a többség persze
megtörtént, de időnkint talán kicsit szépítgettem rajtuk, tudod,
olyan drámaifélén. A nagyanyám sosem vót boszorkány, de
azér' látott dogokat, amiket más népek nem. Emlékszem, egy
nap, amikó' úgy tíz-tizenkét éves forma kislány vótam, vele
sétáltam, és találkoztunk egy férfival, akirő' sokat beszétek. Úgy
tűnt, egyedül van, a nagyanyám mégis aszonta neki: „Jó napot
magának meg a társának is.” Sosem felejtem el, a férfi milyen
arcot vágott, de amikó' a nagyanyámat kérdeztem, hogy értette
ezt, azt felelte, hogy Istennek hála, hogy nem tudom, és többet
nem is vót hajlandó beszéni róla. A férfi aztán nem sokkal
később felakasztotta magát a verandáján, amolyan
szándékosféleképpen. És most, hogy ezt elmondtam neked,
már nem nyugtalanít semmi. Minden rendben lesz, ezt
valahogy tudom, amolyan halálmódjára. A szeretet sosem hal
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meg, Patsy. Szerettelek volna menyasszonyként látni, drágám.
De örülök, hogy nem kellett itt élnem azután, hogy elmész
Ezüst Erdőből.

Egyik délután Judy kissé összezavarodott: Joe füttyét
hallotta és Rae nevetését.

– A lányoknak Ezüst Erdőben mindég olyan szép vót a
nevetésük – motyogta.

Összeszidott valakit, aki „nem mosta ki rendesen a vajat”.
Egyszer meg azt mondta: „Ha lennél kedves lámpát tenni az
ablakba, Patsy.” Aztán egy képzeletbeli petrezselyemágyásban
keresgélt valamit, amit nem talált. „Attó' tartok, nem értek mán
ahhó', hogy megtaláljam őket” – sóhajtozott.

De amikor Pat felment hozzá a homályban, békésen feküdt.
Mrs. Binnie éppen lefelé igyekezett, és baljós nyögéssel
üdvözölte a felfelé jövő Patet.

– Hála a Kaporszakállúnak, hogy most láttam utoljára egy
Binnie-t abbó' a társaságbó' – mondta Judy. – Hallottam, hogy
nyög neked a lépcsőn. Balszerencse a lépcsőn tanákozni, ahogy
az egér is mondta a macskának, amikor félúton elkapta, de neki
szerencséje lesz. Temetésekről mesélt, hogy felvidíccson.
„Amikó' meghót az apám", mesélte, „csodálatos temetése vót.
Nagyszerűek vótak a virágok! És micsoda tömeg vót! Láthatta
mindenki, micsoda vigasz vót a családnak.”

– Rosszabbul vagy, Judy?
– Sosem éreztem jobban magam, drágám. Nem fáj vagy szúr

semmim. Kérlek, támassz fel kicsit! Szeretném látni az öreg
Ezüst Erdőt, és ahogy a felhők a széllel kergetőznek felette.

– Kitalálod, ki tudakozódott felőled, Judy? Nem más, mint
Tillytuck! Egyenesen South Shore-ból jött ide, hogy
megkérdezze, hogy vagy.
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– Hohó, hát ez igen kedves tőle – mondta Judy jóleső
érzéssel.

Judy ágyát az ablakhoz tolták, hogy kilásson, ha párnával
feltámasztják. Judy nagy élvezettel nézett ki arra a helyre,
amelyik számára tele volt emlékekkel. Az Ezüst Erdőben
huhogtak a baglyok. A régi farm hosszan tűrő holdjai a szeles
naplemente szeszélyes fényében terültek el, de az alkonyi
árnyékok békésen csíkozták a széltől óvott konyhakertet, ahol
Hosszú Alec gyomot égetett. Tillytuck, aki megkérdezte Hosszú
Alecet, hogy kaphat-e néhány paszternákot, leguggolt a földre,
és szorgosan ásott, miközben valami bot, amit a hátsó zsebébe
dugott, olyan groteszken meredt a magasba, mint egy villás
farok.

Judy odanyúlt, és megragadta Pat kezét.

Ördögöt vajon ki látott,
Amint markolt falapátot,
Épp csicsókát ásott a kertben,
S farka égnek állt?26

– idézte Judy, aztán hátradőlt a párnájára. Kedves, szerető
szemét lehunyta. Judy, aki olyan bátran, vidáman és vitézül
nevetett egész életében, nevetve is halt meg.

26 N. Kiss Zsuzsa fordítása.
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4.

Ezüst Erdőt felkészítették a halál fogadására. Judyt a Nagy
Szalonban ravatalozták fel – Patnek az a különös érzése támadt,
hogy inkább a konyhában kellett volna –, miközben odakint az
első hóesés nagy pelyhei hullottak. Szorgos keze mozdulatlan
volt, végre teljesen mozdulatlan. Gyönyörű virágok érkeztek,
de Pat felkutatta a kertet, és talált néhány kései krizantémot és
vörös levelet, meg bogyós ágat, amit Judy elegántos kék
ruháján összefont ujjai közé tett. Judy arca a halálában olyan
méltóságteljes és szép lett, mint életében sosem volt.

A temetésre sokan eljöttek, és Patnek akaratlanul is az jutott
az eszébe, hogy Judy biztosan büszke lett volna erre. Aztán
vége lett, és a nyomasztóan csendes házban rendet kellett rakni,
de Judy már nem volt ott, hogy később mindent
megbeszéljenek a konyhában. Patnek fájdalmasan elszorult a
torka, amikor arra gondolt, hogy Judy milyen szívesen
beszélgetett volna a saját temetéséről, és hogy kuncogott volna
a tréfákon, ugyanis mulatságos esetek is adódtak, ahogy
mindenütt, még temetéseken is. Az öreg Malcolm Anderson
például egyik ritka megjegyzésére ragadtatta magát, amikor
lenézett a halott Judy arcára. „Szegény asszony! Remélem,
olyan boldog, mint amilyennek látszik” – mondta gyászosan,
mintha kételkedett volna benne. Olive fia bőgni kezdett, mert a
lánytestvérei eltolták az ablaktól, pedig szerette volna látni,
ahogy kihordják a virágokat, mire az egyik lány
megvigasztalta: „Nem baj – mondta –, majd látod őket anya
temetésén.”
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Amikor mindennek vége lett, Pat eltűnődött, hogy bírja
majd elviselni a szívét mardosó tompa, meddő fájdalmat.
Elfordult a kísérteties, téli táj látványától, és bement a
konyhába, ahol az üresség tragédiájára számított. De Judy
helyén anyát találta, mellette egy macskákkal teli széket. Pat
anya ölébe fektette a fejét, és elsírta az összes könnyét, ami
azóta gyűlt benne, hogy Judy ágynak esett.

– Jaj, anya… Nem maradt nekem senki más, csak te és Ezüst
Erdő.
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A tizenegyedik év

1.

A Judy halálát követő évben számtalanszor előfordult, hogy
Paten átsöpörtek a fájdalom dermesztő hullámai. Eleinte szinte
szó szerint lehetetlen volt Judy nélkül folytatni az életet, ami
elvesztette minden savát-borsát most, hogy Judy már minden
történetét bevégezte. De Pat – másokhoz hasonlóan – ráeszmélt,
hogy „felejtünk, mert muszáj"27. Az élet ismét élhetővé, majd
édessé vált. Ezüst Erdő mintha így kiáltott volna neki: „Tégy
ismét otthonná, gyújts világosságot a szobáimban, melegítsd fel
a szívemet! Hozz ide ifjonti nevetést, hogy ne öregedjek meg!”

Jóformán mindenki, akit Pat szeretett, megváltozott vagy
elment, az örömteli régi hangok nem csendültek fel többé, de
Ezüst Erdő még mindig ugyanaz volt.

Keserű volt az első Judy nélküli karácsony. Winnie szerette
volna, ha mind egy napra átmennek Bay Shore-ba, de Pat
hallani sem akart róla. Hogy magára hagyja Ezüst Erdőt
karácsonykor? Ő bizony soha! A hagyományokat az utolsó
betűig lelkiismeretesen betartották. Könnyebb volt most, hogy
anya is kivette a részét a munkából, és végül jól sikerült
karácsony első napja. Ott volt Tom bácsi, Barbara néni és
Winnie, Frank meg a gyerekek. May hazament erre a napra, így
nem volt disszonáns hang. Rae levelet írt, és azt az örömteli hírt
közölte, hogy két év múlva „hazajönnek” Brookkal, hogy

27 Matthew Arnold Absence című versének egyik sora – a szerk.
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átvegyék a vancouveri üzletág vezetését. Kínához képest
Vancouver a szomszédban volt. Judy szavaival élve mindig volt
valami, ami cukormázzal vonta be a keserű pirulát. Pat ennek
ellenére örült, amikor véget ért a nap. Az első karácsony egy sír
árnyékában sosem maradéktalanul örömteli esemény. Anyával
később végigbeszélték a napot a konyhában, és bizonyos
dolgokon még nevettek is kicsit. A macskák ott doromboltak
körülöttük, Tom bácsi és apa dámajátékot játszott. De Pat
egyszer-kétszer rajtakapta magát, hogy arra fülel, nem
közelednek-e Judy léptei a lépcső felől.

Tavasszal már ismét feléledt a remény, és megint eleven,
erős boldogságot érzett Ezüst Erdővel kapcsolatban. Az iránta
táplált szeretete fiatalon tartotta, bár mostanában már gyakran
belenyilallt valami, ami az évek múlására emlékeztette.
Felfedezett egy-egy újabb ősz hajszálat, és tudta, hogy a szája
sarkában mélyebb lett a mosolyránc.

„Mindannyian öregszünk” – gondolta fájó szívvel.
De ami saját magát illette, tulajdonképpen nem is nagyon

bánta, inkább a többieken tapasztalt változások riasztották.
Winnie matrónára kezdett emlékeztetni, Franknek, akit most
választottak be a Tartományi Képviselőházba, őszült a
halántéka. Ha legalább mások fiatalok maradnának, gondolta
Pat, akkor ő sem bánná, hogy öregszik, bár elég szörnyű volt
hallani, hogy „olyan fiatalos", ahogy Brian bácsi mondta
egyszer. Tudta, hogy Binnie-ék már végérvényesen vénlánynak
tekintik, és maguk között „az egyetlen örökzöldnek” nevezik.
Még Kis Mary is komolyan feltette egyszer a kérdést: „Volt-e
valaha is udvarlód, Pat néni?” Néha magában mulatva gondolt
arra, hogy mindenki másnak látja. A Binnie család szemében
egy megkeseredett vénkisasszony, akit „szerelmi csalódás” ért,
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a Bay Shore-i nagynénik tapasztalatlan gyereket láttak benne,
Lester Conway pedig egy isteni, csábos, elérhetetlen teremtést.
Lester – aki fiatalon megözvegyült – hiábavalóan próbálta
felmelegíteni a káposztát, Pat nem akart hallani róla. Olyan
beláthatatlanul távolinak és valószerűtlennek tűnt már az az
idő, amikor halálosan szerelmes volt Lesterbe a Királyi
Akadémián, mint valami emberemlékezet előtti ókori
maradvány. Igaz viszont, hogy Lester akkor még karcsú,
romantikus és fess volt, most pedig köpcös és kerek képű lett.
És Pat nem bocsátotta meg neki – nem is akarta soha –, hogy
egyszer kinevette Ezüst Erdőt.

Tavasszal Hosszú Alec ismét bejelentette, hogy felépíti a
másik házat. Kétszer is elhalasztották az építkezést, de most
végre kifizették a jelzálogkölcsönt, és nem volt több halogatás.
Patet egész nyáron ez a remény éltette. Mindazonáltal, amikor
beköszöntött az ősz, Pat vesztett az életerejéből. Anya néha
kicsit aggodalmasan figyelte. Időnként nagyfokú idegesség lett
úrrá rajta. Rászokott, hogy magányos sétákat tegyen az alkony
árnyai között. Úgy tűnt, mintha az árnyakat jobb társaságnak
találná a napsütésnél. A sétáiról úgy jött vissza, mintha maga is
szürke árnyékokból verődött volna össze. Anyának ez nagyon
nem tetszett. Olyan érzése támadt, mintha a gyermeke a
magányos kószálások alkalmával olyan tűznél próbált volna
melegedni, amelyik már rég kihunyt. Ez volt az arcára írva,
amikor bejött a házba. Anya azt szerette volna, ha Pat elutazik
valahova vendégségbe, de Pat csak nevetett.

– Nincs olyan hely a világon, ahol csak feleannyira is boldog
lennék, mint Ezüst Erdőben. Te is tudod, hogy százszor
belehalok a honvágyba, amikor távol vagyok. De ne aggódj
miattam, édesanyám! Pompásan érzem magam, és jövőre már
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Ezüst Erdő is a miénk lesz, és ezernyi tervem van arra az időre.
Aztán leszállt az este, amikor Pat teljesen egyedül volt a

házban. Életében először senki sem volt vele a régi otthonban,
ahol mindig sokan nyüzsögtek. Anya és apa átment Bay Shore-
ba, és csak késő estére várta őket. Nagyszerű volt, hogy anya
megint ilyen szabadon jöhetett-mehetett. Pat azt hitte, örül
majd az egyedüllétnek – lehetne-e magányos a drága Ezüst
Erdő társaságában? –, de valami nyughatatlanság kiűzte a
házból.

A kopasz nyírfák között őszi szél jajongott, és az eget
szépségesre festette a sarki fény. Pat emlékezett rá, hogy Judy
mindig babonásan tekintett a sarki fényre, amit „jelnek” tartott.
Milyen különös, hogy egy ilyen estén mennyire visszatért Judy!
Körülötte csupa halott és régmúlt dolgok suttogtak maguk
között. A száraz levelek recsegtek a talpa alatt, ahogy
végigment az úton a gyümölcsösbe. Felidézte a régi őszöket,
amikor Siddel a lehullott levelek közt kergetőztek. Hangokat
hallott a szélben, amelyek a múltból szólongatták. Sok minden
eszébe jutott, keserű, gyönyörű, szomorú és örömteli emlékek,
válságok, amelyek összezúzták az életet, de már halvány
képekké fakultak. Pat nem bírt szabadulni tőlük. Ez így nem
mehet tovább, gondolta. Le kell ráznia magáról. Bemegy, és
kivilágítja a házat. Ezüst Erdő nem szeret sötét és néma lenni.
Egy pillanatig mégis elidőzött a küszöbön, mint egy hirtelen jött
képzelgés rabja. Úgy érezte, mintha a csukott ajtó az álmok
ajtaja lenne, amelyen ha belép, a régvolt Ezüst Erdőbe jut. Egy
másodperc töredékéig az a különös gondolata támadt, hogy
Judy, Tillytuck, Hilary, Rae és Winnie meg Joe mind bent van,
és ha elég gyorsan és hangtalanul megy be, akkor ott találja
őket, és a már teljesen letűnt világ ismét az ő mindensége lesz.
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– Butaság – rázta aztán meg magát. – Ez így nem mehet
tovább. Túl gyakran telepednek rám ezek a hangulatok.

Kitárta az ajtót, és bement, aztán lámpát gyújtott. Merészke
volt csak bent, de Pat mégis megesküdött volna, hogy egy
másodperccel korábban Judy is ott volt.

Aznap éjjel sokáig nem bírt elaludni. Megmagyarázhatatlan,
rossz előérzet kínozta, bár semmi okát nem látta. Később azt
mondta, hogy a lelke tudott valamit, amit ő nem. Késő éjszaka
végül nyugtalan szendergésbe merült. Így telt el az utolsó
éjszaka a szeretett, régi szobában, ahol lánykori álmait kergette,
és a felnőttkor szívfájdalmait szenvedte el, s ahol elviselte a
kudarcokat, és ujjongott a győzelmei felett Soha többé nem
hajtja le a párnára a fejét, és többé nem ébred arra, hogy a
reggeli napsütés beragyog a vadszőlővel keretezett ablakon,
ahonnan tavaszi virágzásra és nyári zöldre, őszi mezőkre és téli
hóra tekintett ki, ahonnan csillagfényt és napkeltét látott. Ennél
az ablaknál térdelt szenvedélyes boldogságában és keserű
bánatában. Most azonban mindennek vége. Az Évek Angyala
áthajtotta a lapot, amelyre írva volt, mialatt nyugtalan álmok
közt hánykolódott, és Pat erről mit sem sejtett.

Másnap vasárnap volt, és mindenki templomba ment.
Patnek, amikor kilépett az ajtón, eszébe jutott, hogy
gyerekkorában mindig úgy sajnálta Ezüst Erdőt, ha mind
templomba mentek. Milyen magányos lehet, gondolta akkor.
Ha viszont otthon hagyták, mindig örült, hogy társaságot
jelenthet neki.

Valami arra késztette, hogy visszaforduljon, amikor a kocsi
távolodni kezdett a háztól. Még ezen a fagyos novemberi napon
is gyönyörű volt Ezüst Erdő az őt védelmező fák gyűrűjében.
Pat érezte, ahogy majd' szétveti a szeretet, amikor végre
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elfordultak, és a ház eltűnt szem elől.
A tiszteletes éppen bejelentette a Szentírás aznapi idézetét,

ami valami különös véletlen folytán éppen ez volt: „íme,
pusztán hagyatik néktek a ti házatok"28, amikor az ifjú Corey
Robinson lépett be a templomba, végigsietett a padsorok
között, és egy szót súgott Hosszú Alec fülébe. Pat hallotta,
ahogy pár percen belül mindenki más is a templomban. Ezüst
Erdő ég!

Pat úgy érezte, ezer halált halt a hazavezető úton. Mégis,
amikor odaért, furcsa érzéketlenség lett úrrá rajta: a rémület
mintha kimosott volna belőle mindent. Még amikor a szürke
novemberi hegyoldal előtt meglátta a tomboló tüzet, akkor sem
mozdult meg, akkor sem adott ki egyetlen hangot sem.

Úgy látszott, mintha a két Glenből, Silverbridge-ből és Bay
Shore-ból mindenki odasereglett volna, de semmit sem lehetett
csinálni, csak tehetetlenül álltak, és végignézték, ahogy egy
otthon, amely nemzedékeket látott felnőni, a tűz martalékává
válik. Aznap estére Ezüst Erdő az emlékeivel, a tárgyaival
együtt hamuvá vált.

28 Mát 23:38
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2.

Swallowfield fogadta be őket, amíg elrendezték a dolgokat.
A megbeszélésen Pat nem vett részt. Az élet váratlanul holdbéli
táj lett a szemében. Az a különös érzése volt, hogy nem tartozik
sem ehhez a világhoz, sem bármilyen másikhoz. Egyszer-
kétszer súlyos influenza esetén érezte így magát. Anya, aki
csodálatra méltóan tartotta magát, nyugtalanul figyelte.

Kiderült, hogy May égve hagyta a verandán az olajtüzelésű
kályhát, amikor templomba indult. A kályha állítólag
felrobbant. Patet egyáltalán nem érdekelte, hogy történt. Semmi
sem érdekelte, még az sem, hogy a pincében sértetlenül
ráakadtak a „tejszínes tehénre” a hamu között, vagy hogy a
bejárati ajtó a régi kopogtatóval a füvön feküdt. Valaki
kiszakította az ajtót, amikor hiábavalóan igyekezett bejutni az
égő házba. Nem izgatta, amikor felfedezték, hogy a csomózott
szőnyegek, amelyeket Judy a padláson tárolt, épen maradtak.
Barbara néni ugyanis kölcsönkérte őket egy nappal a tűz előtt,
hogy lemásolja a mintát. Az ember semmivel sem törődik, ha
iszonyatosan, reménytelenül fáradt.

Az egyetlen, ami egy pici vigaszt jelentett, az volt, hogy a
fehér kismacskák nem égtek el. Még Judy halála után
becsomagolta és elküldte őket Hilarynek, aki annyit sem jelzett,
hogy megkapta a képet, ami nagyon fájt Patnek, bár mivel
Hilary irodájába küldte, biztos volt benne, hogy megkapta.
Igen, halvány öröm pislákolt benne, hogy Judy kismacskái nem
váltak hamuvá.

Hosszú Alec eleinte kijelentette, hogy újjáépíti Ezüst Erdőt.
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A ház biztosítva volt. Mindenki nagyon örült a biztosítási
pénznek, de a családi emléktárgyakat vagy a házhoz fűződő
képzettársításokat nem lehetett pénzzel pótolni. Aztán négy
nappal a tűz után meghalt Bay Shore-ban az öreg Frances néni,
és kiderült, hogy a farmot anyára hagyta.

– Különös, ahogy minden elrendeződik – jegyezte meg
Barbara néni.

– Felettébb furcsa – válaszolta Pat keserűen.
A kaleidoszkóp mintája ismét változott. Hosszú Alec, anya

és Pat Bay Shore-ba költöznek, Ezüst Erdő régi alapjain pedig
felépül majd az új ház Sidnek és Maynek. Nem lesz olyan, mint
a régi Ezüst Erdő. Az már odavan, és a hely nem ismeri többé.

May leplezetlenül diadalittas volt. Egy új ház a vágyott
kiöblösödő ablakokkal és a színes konyhabútorral, amilyen
Olive-nak is van! Csodálatos!

Anya elégedetten fogadta, hogy visszaköltözhet a régi
otthonába.

„Anya fiatalabb nálam” – gondolta Pat örömtelenül.
Pat rettenetesen öregnek érezte magát. Az Ezüst Erdő iránti

szeretet tartotta fiatalon, és ez most odalett. Semmi sem maradt,
csak a rémítő, elviselhetetlen üresség.

– Legyőzött az élet – mormolta magában. Elég bánat érte
már az életben, hogy tudja, idővel még a legáthatóbb kín is az
emlékezet nem kellemetlen kedvességébe és édességébe olvad.
De ez a szívet tépő bánat sosem fog elhalványulni. Körülötte
minden romokban hevert. Sosem lenne képes Bay Shore életébe
illeszkedni. Az a szörnyű érzés ébredt benne, hogy ebben az új,
szomorú és magányos világban nem tartozik sehova és
senkihez.

„Ha bárminek is örülök, akkor az az, hogy Judy még ez előtt
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halt meg” – gondolta.
Az érzéseiről senkinek sem beszélt. Anyán kívül úgysem

értette volna meg senki, az ő életét pedig nem akarta
megnehezíteni. De a szíve olyan volt, mint egy sötét szoba, és
úgy gondolta, hogy többé semmi sem fog benne fényt gyújtani.
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3.

Két héttel később Pat alkonyatkor észrevétlenül kilépett a
házból, és kísértetként suhant végig a Suttogó Ösvényen odáig,
ahol az otthona volt. A tűz óta nem volt bátorsága eljönni, de
most valami idehúzta.

Ahol régen Ezüst Erdő állt, most csak egy hamuval és
megszenesedett gerendákkal teli pince ásított. Pat
nekitámaszkodott az udvarra nyíló régi kapunak, ami nem
égett le, mert a szél az ellenkező irányba, az erdő felé fújta a
lángokat, és hosszan, szótlanul körülnézett. A templomba
felvett hosszú, kék kabátját és gyűrt krepdesin kis piros ruháját
viselte. Pillanatnyilag ez volt az egyetlen ruhája. A feje csupasz
volt, az arca nagyon sápadt.

Lágy, szelíd, csaknem szélcsendes volt az este. Egyetlen
élőlény sem moccant a közelében, csak egy sovány,
kalandvágyó, egérfogó macska lépkedett óvatosan az udvaron.
Merészkét meg Popkát átvitték Swallowfieldbe, Winnie pedig
magával vitte Kukutyint.

Patnek mindennél jobban fájt a nyírfaliget halott, csupasz
fáinak a látványa. Megborzongott, amikor eszébe jutott, ahogy
azon a végzetes vasárnapon ott állt, és nézte, amint a lángok
felemésztik őket. A lángoló fák látványa talán még az otthona
égésénél is fájdalmasabb volt. Azokat a fákat mindig annyira
szerette, magához közelállónak érezte. Az erdő több mint a fele
leégett. A konyhaajtó melletti öreg rezgő nyárfa csak egy
megszenesedett csonk volt, a kúton túli juharfa szinte illetlenül
festett. Megégett a kút fedele is. May majd pumpát szereltet be.
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De mindegy is. Minden mindegy.
Megégtek a ház körüli virágnyalábok és bokrok is: Judy

szívvirágja, az istenfa, a fehér orgona. A gyep kopott, sárga
takarónak látszott, és a pázsiton túl árnyak, magányos barázdák
és erdők rozsdabarna tája húzódott, ami álmában halkan meg-
megmoccant. A messzeségben, Silverbridge irányában Angus
Macaulay dolgozhatott a kovácsműhelyében, mert Pat
odahallotta az üllő elhalóan tiszta csengését, mintha egy
koboldkovács serénykedne a hegyek között.

„Éppenséggel taníthatnék – gondolta. – Megvan még a régi
engedélyem. Bay Shore-ban nem lesz rám szükség, Anna
Palmer évek óta szolgál ott, és bizonyosan ott is marad. De
képtelen vagyok új életet felépíteni. Nincs hozzá erőm. Majd
élek csak, lassan jelentéktelenné sorvadok, gyökértelenül
sodródom majd egyik helyről a másikra, olyan házakban
lakom, amelyeket gyűlölök… Ó, hát lehetséges, hogy itt állok,
és azt a helyet nézem, ahol Ezüst Erdő volt? Hogy is van az az
idézet a Bibliából: »legyen rom mindörökké, és soha többé fel
ne építtessék«29. Bárcsak igaz lenne! Bárcsak soha többé nem
építenének ide házat, mert az szentségtörés lenne. Ó, bárcsak
felébrednék, és mindez csak álom lenne!”

– Pat drágám! – csendült fel egy hang az őt körülvevő
árnyékból.

Hitetlenkedve, döbbenten fordult meg.
– Csiling! – szaladt ki a száján a régi becenév.
A távoli hegyek fölött az őszi alkonyat már nem volt hideg

és szeretet nélküli. Hilary magával hozott valamit: bátorságot,
reményt, ihletet, a védelem és a megértés változatlan, édes
érzését, ami azon a régi estén legyintette meg Patet, amikor

29 5Móz 13:16
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Csiling ráakadt az összekötő út sötétjében bolyongó, eltévedt
lányra. Pat felé nyújtotta a két kezét, de Hilary a karjába kapta,
a szája az övét kereste, és Pat beleremegett a félelembe és a
boldogságba. Aztán örökre tovaszállt a régi-régi, maga előtt
sem beismert, fájó magányérzet, amit Ezüst Erdővel próbált
meg elnyomni. Hilary ajka az övére tapadt, és Pat végre tudta.
Olyan volt, mint amikor megfordul a szerencse.

– Örökre a magamévá tettelek ezzel a csókkal – kiáltott fel
diadalittasan Hilary. – Soha többé nem lehetsz másé. És elég
sokat vártam rá – tette hozzá régi nevetésével.

Pat remegve állt Hilary ölelésében. Mégsem ért véget az élet,
hanem csak most kezdődik.

– Nem érdemellek meg, Hilary – suttogta alázatosan. – Úgy
tűnik… jaj, hát tényleg itt vagy? Ugye, nem álmodom?

– Valóságos vagyok, szerelmem, örömöm, gyönyörűségem,
csodám! Amint az egyik helyi lapban olvastam a tűzről szóló
hírt, útnak indultam. De egyébként is ideutaztam volna, csak
arra vártam, hogy befejezhessem a házunkat. Tudom, mit
jelentett számodra Ezüst Erdő tragédiája, de egy másik tenger
mellett készen áll neked egy másik ház, Pat. És abban a házban
új életet építünk fel, és a régi csak a drága és szent emlékek
kincsesháza lesz, olyan dolgoké, amiket az idő nem tehet
tönkre. Eljössz oda velem?

– A világ végére is elmegyek veled, Hilary, meg vissza. Nem
is értem, hogy nem tudtam ennyi éven át, hogy téged szeretlek.
Az a többi férfi, akik közül némelyik igazán szeretetre méltó
volt, mégis azt hittem, azért nem tudok hozzájuk menni, mert
nem bírom elhagyni Ezüst Erdőt, pedig most már értem, hogy
az ok az volt, hogy egyik sem te voltál.

– Valóban az én kedvesem vagy, végre-valahára, Pat?
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Emlékszel, milyen vadul tagadtad, hogy az udvarlód vagyok?
És a szemed ugyanolyan barna, Pat. És tudom, hogy pontosan
úgy nézel ki, mint egy krémfehér rózsa, aminek arany a közepe.
Tudod-e, hogy csak két hónappal ezelőtt kaptam meg a
leveledet és Judy kismacskáit? Japánban voltam több mint egy
évig, és japán építészetet tanultam. A leveleket utánam küldték,
de a csomagokat nem. És te botrányosan megszegted a postai
szabályzatot azzal, hogy a leveledet a csomagba csúsztattad.
Legdrágább Pat, menjünk át az öreg temetőbe, és üljünk le egy
sírkőre! Egy órán keresztül, mielőtt visszamegyünk
Swallowfieldbe, teljesen ki akarlak sajátítani. Ma este holdkelte
lesz. Mennyi ideje nem néztük együtt a holdkeltét?

– Ma este holdkelte.
Ez mindig is varázslatos kifejezés volt. Pat a boldogság

labirintusában járt, ahogy átsétáltak a régi temetőbe, és leültek
Síró Willy lapos sírkövére. Évek óta nem érezte így magát. Már
azt hitte, többé nem is fogja. Olyan érzés volt, mintha egy
mennyei muzsikus végighúzta volna az ujjait a lelkén, és éteri
harmóniát csalt volna elő belőle. Hát valóban lehetséges, hogy
az élet mindig is ilyen gazdag, ilyen szívbe markoló, ilyen
jelentőségteljes legyen?

– Szeretnék mindent elmesélni az otthonról, amit neked
építettem – mondta Hilary. – Amikor visszatértem Japánból, és
megtaláltam a leveledet meg a csomagot, azonnal keletre
akartam jönni. De még azon a napon, amikor a város fölötti
magaslatokon kóboroltam, ráakadtam egy helyre, amire
ráismertem, bár azelőtt sosem láttam, egy helyre, ami engem
akart. A telek sarkában egy forrás volt, ami csobogó kis patakká
szélesedett, egy másik sarokban négy édes kis almafa
csoportosult, mögöttük egy fenyőkkel benőtt domb, barátságos
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közelségben egy folyó és egy hegy, egy halványan kéklő hegy.
Nem tudom a nevét, de majd Ködhegynek hívjuk. Az a telek
szinte követelte, hogy házat építsenek rá. Így aztán építettem is.
Rád vár. Drága ház lett, Pat. Dundi, vörös kéményei vannak, a
tető oldalán éles vonalú manzárdablakok, az egyik ajtaja azt
mondja: „gyere be", egy másik meg azt: „maradj kint”. Fehérre
van festve, a zsalugáterek meg zöldre, mint Ezüst Erdőben.

– Mennyeien hangzik, Hilary, de egy igluban is ellaknék
Grönlandon, ha te velem lennél.

– Van egy aranyos kis kamra – jegyezte meg ravaszul Hilary.
– Gondoltam, szeretnél egyet.

Pat szeme felcsillant.
– Hát persze hogy szeretnék! Amíg élek, mozogni tudok, és

helyén a lelkem, szeretnék egy kamrát – jelentette ki
határozottan. – És Judy szőnyegeit terítjük a padlóra, és arra az
ajtóra, amelyik azt mondja, hogy „gyere be", feltesszük Ezüst
Erdő kopogtatóját.

– Az ebédlőnek széles, alacsony ablaka van, ami a hátsó
fenyőerdőre nyílik. Miközben eszünk majd, a fenyőerdő susog
a fülünkbe. És a másik ablakból vacsorázás közben a
naplementét nézhetjük. Felépítettem a házat, Pat,
megteremtettem a testet, de neked kell adnod a lelket. Van egy
bűbájos kis kandalló, amibe igazi fahasábokat lehet tenni,
mindent oda is készítettem, csak be kell gyújtani, és te majd
begyújtasz, és élővé varázsolod a szobát.

– Mint Ezüst Erdőben a konyhát. Olyan otthonféle lesz.
– Te mindent otthonná varázsolsz, Pat. Ott ülünk majd, és

csak akkor törődünk bármivel is, ami kint van – széllel vagy
esővel, köddel vagy holdfénnyel –, ha kedvünk tartja. Lesz egy
kutyánk, aki a farkát csóválja, ha meglát minket. Nem is egy,
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hanem több kutyánk. És egy macska Ezüst Erdőből. Gondolom,
Merészke már öreg ahhoz, hogy kibírja az áttelepítést egy távoli
vidékre.

– Igen. Swallowfieldben kell bevégeznie az életét. Barbara
néni nagyon szereti. De biztosan el lehet küldeni egy
kismacskát expressz csomagban. Már előfordult ilyesmi. Miért
nem írtál többet, Hilary?

– Azt hittem, nincs értelme. Arra gondoltam, hogy az
egyetlen illedelmes dolog, amit tehetek, ha békén hagylak.
Egyébként túlságosan is készpénznek vettél, Pat. Elvakított a
sokéves barátságunk. Mikor házasodhatunk össze, Pat?

– Amilyen hamar szeretnéd – válaszolta szégyentelenül Pat.
– Legalábbis… amint sikerül pár ruhát vennem. Nincs egy
rongyom sem, csak amit most viselek.

– A tiroli Alpokban egy faházban töltjük majd a
mézesheteinket, Pat. Évekkel ezelőtt már kiválasztottam. Aztán
hazamegyünk. Haza! Hallgasd csak, hogy forog a nyelvemen.
Istenem, mennyire elegem van abból, hogy mások házában
lakom! Természetesen folyóvíz is van a házban, de a sarokban
lévő kis forrás köré kőfalat raktam, és kutat építettem, egy édes
kis kutat, ahol vizet vehetünk, és a páfrányokat locsolhatjuk. És
minden este kiteszünk egy tálka tejet a tündéreknek. Judy fehér
kismacskái már a nappalink falán lógnak, és a kék szemű, régi
porcelánkutya, amit évekkel ezelőtt tőled kaptam, a
kandallópárkányon gubbaszt.

– Csak nem azt akarod mondani, Hilary, hogy még megvan
a kutya?

– Hogy megvan-e! Mindenhova magammal vittem, az volt a
kabalám. Családi örökséggé léptetjük elő. És van néhány dolog,
amit a vándorlásaim alatt szedtem össze, és amit szeretni fogsz,
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Pat.
– Van megfelelő hely egy kertnek?
– A lehető legjobb. Lesz egy szép kertünk, drágám. A

tündéreknek galambvirágot ültetünk, a táncoló árnyékoknak
pipacsot, a nevetéshez körömvirágot. És a kerti utakat fehérre
meszelt kövekkel szegélyezzük. Biztos vagyok benne, hogy így
sosem támadja meg a virágokat a csiga vagy a pók, a barnulás
vagy a penész. Mindig is közeli rokonságban voltál a
tündérekkel, és kell, hogy érts ahhoz, hogy távol tartsd a
betegségeket.

Micsoda élvezetes badarságok! Tényleg ő, Pat nevet rajtuk,
ő, aki egy órája még a kétségbeesés mély vermében ült? Valóban
történnek csodák. És olyan könnyű volt nevetni, amikor Hilary
a közelében volt. Az új, távoli, még sosem látott otthon
ugyanúgy zeng majd a nevetéstől, mint régen Ezüst Erdő.

„És pár év múlva Rae is ott lesz valahol a közelben” –
gondolta Pat.

Boldog kábulatban ültek, élvezték a „meg nem született
évek ki nem merített örömét"30, és árnyékok hullámzottak az
ódon temetőben, ahol annyi kedves, régi szív pihent. Sok éve
már csak a hamvaik voltak a földben, a szeretetük mégis tovább
élt. Judynak igaza volt. A szeretet nem hal meg, nem képes
meghalni.

Feljött a hold. Az ég olyan volt, mint egy nagy ezüsttál,
amely a fényét a világra önti. Enyhe szellő kerekedett, és
megborzolta a hosszú lengefüvet Judy lapos sírköve körül,
amitől az a különös benyomása támadhatott valakinek, hogy a
sírkő alá zárt nagy levegőt vett, és igyekszik felfelé lebegni.

– Bárcsak Judy tudott volna erről! – jegyezte meg halkan Pat.

30 Sarojini Naidu Transcience című versének egy sora – a ford.



426

– Drága, öreg Judy! Mindig erre vágyott
– Judy tudta, hogy így lesz. Ezt küldte nekem. Többhavi

késedelem után kaptam meg Japánban. Ha lehetett volna,
azonnal visszaindultam volna Ezüst Erdőbe, de lehetetlen volt
megszervezni. És különben is… Azt hittem, több esélyem van,
ha várok annyit, amennyit az illendőség diktál.

Hilary elővett a noteszéből egy gyűrött, olcsó borítékot, és
kihúzott belőle egy kék vonalas levélpapírt.

„Drága Csiling – vetette papírra Judy nyomtatott, halvány,
rendetlen írásával. – Patsy szélnek eresztette David Kirköt.
Szerintem jó esélyed lenne, ha most visszajönnél. Judy Plum.”

– Drága, drága, öreg Judy! – sóhajtott fel Pat. – A halálos
ágyán írhatta, nézd csak, milyen halvány egy-egy betű, és
valakivel kicsempésztette a postaládához.

– Judy tudta, hogy ez halottaimból is felébreszt – jelentette ki
Hilary megbocsátható túlzással. – Ezzel a tudattal halt meg. És
Pat – fűzte hozzá gyorsan, mert érezte, hogy Pat torkát könnyek
fojtogatják, ami nem illik az eljegyzés pillanatához. – Amikor
összeházasodunk, főzöl majd nekem olyan levest, mint az övé?

Amikor ráeszméltek, hogy most tényleg ideje visszatérni
Swallowfieldbe, egy szürke árnyék ugrott át a kerítésen, egy
pillanatig Judy sírkövén egyensúlyozott, aztán tovasiklott.

– Ó, hát ott van Merészke! – kiáltott fel Pat. – El kell
kapnom, hogy visszavigyem. Öreg már ahhoz, hogy kint
hagyjuk éjszakára.

– Ez az este az enyém – közölte Hilary eltökélten. – Nem
hagyom, hogy macskákat kergess, még Merészkét sem.
Kergetés nélkül is szépen követ majd minket. Találtam valamit,
amiről már régen azt hittem, örökre elvesztettem, és nem
hagyom, hogy egyetlen pillanattól is megfosszanak.
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A régi temetőben felcsendült a világon a legbájosabb hang: a
szerelmese karjában foglyul ejtett lány halk, megadó kacagása.
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