


Lillian élete tele van fényes mulatságokkal, ragyogással és
szép ígéretekkel, a Mama elbűvölő tündérmeséket mond
neki és Eugénia húgának, minden derűs és romantikus.
Senki, még a hűvös és mogorva Papa vagy bigott nővére,
Emily sem árnyékolja be napjait – egészen addig, amíg Emily
fel nem fedi születésének fájdalmas titkát, amit a Mama sem
tagad. Lillian mégsem hajlandó elhinni Emilynek, hogy ő egy
gonosz átok, és mindenkire csak bajt hoz, még akkor sem,
amikor a kedves és szelíd Eugénia hagyja elszakadni azt a
vékony fonalat, amely az élethez köti, a Mama pedig még
inkább visszavonul saját világába. Azonban mikor a végzet
lesújt legkedvesebb barátjára, arra a fiúra, aki szereti,
gyengéd és megértő vele, Lillian kezd hinni Emily fenyegető
szavaiban. Elfogadja a reá mért büntetést, és a vezeklésben
megtalálja a lelki vigaszt. Ahogy a Papa kártyaszenvedélye
miatt az ültetvény elúszik, Lillianre újabb megpróbáltatások
várnak. A pimasz, jóképű Bill Cutler hajlandó visszaadni a
kártyán nyert farmot, ha Lillian hozzámegy feleségül. Véget
ér hát a gyerekkor, egy izgalmas, új élet kezdődik a Cutler's
Cove Szálloda tulajdonosának feleségeként.
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Rohantam a szerszámoskamrához, hogy kihozzam
Eugénia tolószékét. Emily meséje, miszerint Henry, hűséges
szolgánk elvitte javítani és elfelejtette visszahozni, hamisan
csengett. Valószínűbb, hogy Emily megtudott valamit a
Nilesszal tervezett kiruccanásunkról, és megpróbálta
tönkretenni...

Kinyitottam a kamra ajtaját, és megláttam a tolószéket a
sarokban. Elindultam érte, s ekkor hirtelen becsapódott
mögöttem az ajtó. Mindez olyan gyorsan és
meglepetésszerűen játszódott, hogy egy pillanatig nem is
fogtam fel, mi történt. Valamit utánam hajítottak a kamrába,
és az a valami... mozgott. Egy pillanatra megdermedtem. A
régi szerszámoskamra falának résein alig szűrődött be
valami kis fény, de ahhoz elég volt, hogy felismerjem, mit
dobtak utánam... egy bűzösborz volt!

A történtek hatására a szkunk érthetően izgatott lett, és
gyanakodva nézett körül. Megpróbáltam mozdulatlan
maradni, de olyan rémült voltam, hogy önkéntelenül fel
sikítottam, és tettem egy lépést. A szkunk meglátott, és
tetőtől talpig lespriccelt bűzös váladékával. Sikoltozva az
ajtóhoz szaladtam. Zárva volt.



Prológus
EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT

Mindig olyan Hamupipőkének tekintettem magam, akiért
sosem jött el a herceg az üvegcipellővel, hogy elvigye
magával egy csodálatos világba. A herceg helyett egy
üzletember jött és nyert el kártyán, és mint ahogy a
zsetonokat tologatják a kártyaasztalon, engem is úgy löktek
egyik világból a másikba.

Születésemtől kezdve ez volt a sorsom. Nem is változott
meg mindaddig, amíg én magam meg nem tudtam változtatni
a Meadows-farmon dolgozó egyik öreg néger munkás bölcs
mondását követve, amelyet még kislánykoromban hallottam
tőle. Henry Pattonnak hívták a néger munkást, és a haja
olyan fehér volt, mint a hó. Rendszerint egy öreg
cédrustörzsön üldögéltem vele a füstölőház előtt, miközben
ő egy kis nyulat vagy rókát faragott nekem. Egy nyári
napon, amikor a vihar sötét felhőket hajtott a látóhatárra,
abbahagyta a faragást, és egy vastag tölgyfára mutatott a
mező keleti részén.

– Látod ott azt az ágat, gyermek, ahogy hajladozik a
szélben? – kérdezte.

– Igen, Henry – válaszoltam.
– Egyszer az anyám mondott valamit arról az ágról.

Tudod, mit mondott?
Megráztam a fejem, aranyszőke varkocsaim finoman

meglegyintették az arcomat.
– Azt mondta, hogy az az ág, amelyik nem hajlik meg a

szélben, az eltörik. – Rám nézett nagy, sötét szemével, a
szemöldöke majdnem olyan fehér volt, mint a haja. –



Emlékezz rá, hogy engedj a szélnek, gyermek – tanácsolta –,
így sosem fogsz eltörni.

Mély lélegzetet vettem. Úgy tűnt, hogy az engem
körülvevő világ tele van bölcsességgel, tudással,
gondolatokkal, filozófiával és babonával. Mindez ott volt az
árnyékok formájában, a füstifecskék röptében, a hernyók
színében és a tyúktojásokban megbúvó apró vérpettyekben.
Csak figyelnem kellett, hogy tanuljak, de én szerettem
kérdezni is.

– Mi történik, mikor eláll a szél, Henry?
Felnevetett és megrázta a fejét.
– Akkor, gyermek, elindulhatsz a magad útján.
A szél nem állt el mindaddig, amíg feleségül nem adtak egy

olyan férfihoz, akit nem szerettem, de mikor elállt, követtem
Henry tanácsát. Elindultam a magam útján.



Első rész
1

NŐVÉREK

Amikor még egész kicsi voltam, azt gondoltam, hogy
királyi családba születtem. Úgy tűnt, pont úgy élünk, mint a
hercegek és hercegnők, királyok és királynők azokban a
mesékben, amelyeket anyám szeretett nekem és Eugénia
húgomnak felolvasni. Eugénia teljesen mozdulatlanul ült, és
éppen olyan áhítatos, tágra nyílt szemmel figyelt, mint én,
noha már kétéves korában is elég beteges volt. Emily
nővérünk nem szerette a felolvasásokat, és ideje nagy
részét egyedül töltötte.

A könyvtárunk könyveinek lapjain sétafikáló királyi
urakhoz és dámákhoz hasonlóan mi is egy szép nagy házban
éltünk, sok–sok hektárnyi kiváló virzsíniadohány és
gyönyörű erdők között. A ház előtt hosszú, széles
gyepszőnyeg nyújtózott, dúsan benőve lóherével és
bermudafűvel, rajta márvány szökőkutakkal és mutatós
vaspadokkal. Nyári napokon a lilaakác befutotta a
tornácokat, és összeért a házat körülvevő rózsaszín
mirtuszbokrokkal és a fehér virágú magnóliákkal.

Ültetvényünket a Meadows-farm néven emlegették, és
akár új, akár régi ismerős volt, egy látogató sem jött végig
úgy a hosszú, kavicsos bejárón, hogy ne tett volna dicsérő
megjegyzést az otthonunk szépségére. Azokban az időkben
a Papa szinte vallásos megszállottsággal foglalkozott vele.
Talán mert távol esett az úttól, a Meadows-farmot
elkerülték a pusztítások és fosztogatások, amelyeknek oly
sok déli ültetvény áldozatul esett a polgárháború idején.



Egyetlen jenki katona sem taposta csizmájával pompás
fapadlónkat vagy töltötte meg zsákját értékes
régiségeinkkel. Booth nagypapa meg volt győződve róla,
hogy az ültetvény azért kerülte el a pusztítást, hogy ez is a
Meadows-farm különlegességét bizonyítsa. A Papa örökölte
ezt az otthonunk iránti elkötelezettséget, és megesküdött,
hogy az utolsó dollárját is arra fordítja, hogy szép legyen a
birtok.

A Papa a nagypapa rangját is örökölte. Nagyapánk
százados volt Lee tábornok lovasságánál – ez olyan volt,
mintha lovaggá ütötték volna, mindannyian előkelőnek
éreztük magunkat tőle. Noha igazából a Papa sosem
szolgált a hadseregben, mindig Booth kapitánynak mondta
és szólíttatta magát.

Így hát, akárcsak a királyi udvarban, nálunk is szolgák és
cselédek tucatjai álltak készenlétben, várva az
utasításainkat. A legkedvesebbek számomra természetesen
Louella, a szakácsnő és Henry voltak. Louella mamája
rabszolga volt a

Wilkes-ültetvényen, nem egészen húsz mérfölddel délre az
otthonunktól, Henry papája pedig, aki egykor szintén
rabszolga volt, a polgárháborúban esett el. A déliek oldalán
harcolt, mert ahogy Henry megfogalmazta, „a gazdája iránti
hűséget fontosabbnak tartotta a saját szabadságánál”.

Még azért is gondoltam magunkat főúri családnak, mert
olyan sok szép és drága holmi volt a házunkban: vázák
csillogó ezüstből és aranyból, szobrok Európa minden
részéből, finom, kézzel festett mütyürkék, elefántcsont
figurák a Távol-Keletről és Indiából. Kristályprizmák lógtak
a lámpaernyőkről, a fali gyertyatartókról és a csillárokról,
összegyűjtve és villódzó szivárványként szétszórva a
csipkefüggönyökön belopódzó fényt. Kézzel festett
porcelántányérokból ettünk, ezüst étkészlettel, és az ételt



színezüst tálakon szolgálták fel.
A bútoraink számos stílusjegyeit viselték magukon,

mindegyik különleges volt. A szobák szinte versenyeztek,
hogy melyikük tudja lepipálni a másikat. A legragyogóbb a
Mama olvasószobája volt a világoskék szaténfüggönyökkel
és a Perzsiából való puha szőnyeggel. Ugyan ki ne érezte
volna magát főúri sarjnak a Mama aranyzsinóros,
bíborszínű bársonypamlagján? Estefelé a Mama elegánsan
végignyúlt azon a pamlagon, feltette gyöngyház keretes
szemüvegét, és szerelmes regényeket olvasott, noha a Papa
dühöngött miatta, és azt mondta, hogy a Mama szennyes
szavakkal és bűnös gondolatokkal mérgezi az agyát.
Következésképp a Papa alig tette be a lábát az
olvasószobába. Ha látni akarta a Mamát, beküldte érte
Emilyt vagy az egyik szolgát.

A Papa irodája olyan széles és hosszú volt, hogy még ő is –
aki mezítláb hat láb három hüvelyk magas volt, széles
vállakkal és hosszú, izmos karokkal – szinte elveszett a
sötét tölgyből készült behemót íróasztal mögött.
Valahányszor bementem hozzá, a félhomályban fölém
tornyosultak a nehéz bútorok, különösen a vastagon
párnázott, széles karú és magas háttámlájú székek. A Papa
mögött az édesapjának és nagyapjának portréi néztek ki
fénylőn a nagy, sötét keretekből. Ő maga íróasztali
lámpájának fényében dolgozott, a haja puha csigákban
göndörödött a homlokán.

A házban mindenütt képek voltak, gyakorlatilag mindegyik
szoba minden falán. Sok közülük a Booth ősöket ábrázolta:
sötét arcú, hosszú orrú és keskeny ajkú férfiakat, közülük
soknak pont olyan vörösesbarna szakálla és bajsza volt,
mint a Papának. A nők arca szikár volt és olyan kemény
vonású, mint a férfiaké, és olyan megrovóan tekintettek le a
képekről, mintha a puritán egyéniségük számára



elfogadhatatlan lenne, amit csinálok, mondok vagy akár csak
gondolok. Mindegyikük Emilyre emlékeztetett, azonban a
legkisebb hasonlóságot sem fedeztem fel az én arcom és
bármelyik régi arc között.

Eugénia is más volt, de Louella szerint azért, mert
beteges baba volt, és olyan kórban szenvedett, amelyiknek
nem tudtam kimondani a nevét majdnem nyolcéves koromig.
Azt hiszem, féltem kimondani, rettegtem kiejteni a szót,
attól tartva, hogy már maga a hang is terjesztheti a
fertőzést. Mindig nagyot dobbant a szívem, ha valaki
kimondta, különösen ha Emily, aki a Mama szerint első
hallásra hibátlanul ki tudta ejteni: cisztás fibrózis.

Emily mindig is nagyon különbözött tőlem. Ami engem
érdekelt, az őt mind hidegen hagyta. Sosem játszott
babákkal, és a szép ruhák sem vonzották. Egyáltalán nem
szeretett fésülködni, és nem bánta, hogy a haja, mint a kóc,
zabolátlanul lóg a szemébe és az arcába. A sötétbarna
szálak mindig piszkosnak és szürkésnek tűntek. Nem
szaladgált a mezőn nyulakat kergetve, és meleg nyári
napokon nem gázolt be a tavacska vizébe. Számára semmit
nem jelentettek a nyíló rózsák vagy a bimbózó vadviolák.
Ahogy egyre magasabb lett, úgy nőtt a arroganciája is, és
Emily minden szépet magától értetődőnek vett.

Egyszer, amikor még alig volt tizenkét éves, félrehúzott,
és résnyire összehúzta a szemét, mint mindig, mikor valami
fontosat akart mondani. Azt mondta, hogy nagyon
különlegesen kell bánnom vele, mert aznap reggel látta
Isten ujját kinyúlni a felhők közül. Az ujj megérintette a
Meadows-farmot: ez egyfajta jutalom a Papa és az ő
vallásos buzgalmáért.

A Mama szerint Emily már a születése napján húszéves
volt. Egy tucat Bibliára megesküdött, hogy maga a
terhesség is tíz hónapig tartott, és Louella is egyetértett



abban, hogy ,,ha ilyen sokáig főzik a gyereket, az más lesz,
mint a többi”.

Mióta csak az eszemet tudom, Emily mindig is
megjátszotta a főnököt. Különösen szeretett a szobalányok
után mászkálni, és panaszkodni a munkájukra. Nagyon
élvezte, ha feltartott poros, piszkos ujját mutogatva
odaszaladhatott a Mamához vagy Louellához, hogy a
szobalányok nem dolgoznak elég jól. Mikor tízéves lett, már
oda se ment a Mamához vagy Louellához: ő maga hordta le
a cselédlányokat, és küldte vissza őket lóhalálában, hogy
takarítsák újra a könyvtárat, a nappali szobát vagy a Papa
irodáját. A Papának különösen szeretett a kedvében járni,
és mindig eldicsekedett neki, hogyan fényesíttette ki a
cselédlánnyal a bútort vagy szedetett le vele minden egyes
könyvet a sötét tölgyfa polcokról, és töröltette meg vele
mindegyiknek a borítóját.

Noha a Papa azt állította, hogy a Biblián kívül semmi mást
nincs ideje olvasni, csodálatos gyűjteménye volt régi
könyvekből, a legtöbbjük bőrkötéses első kiadás. Az
érintetlen és még olvasatlan oldalak széle enyhén sárgás
volt. Mikor a Papa üzleti úton volt, és senki sem látta,
belopóztam az irodájába, és levettem a könyveket. Magam
mellé raktam őket a padlóra, és óvatosan felnyitottam a
borítójukat. Sok könyvben szép, tintával rajzolt illusztrációk
voltak, de én csak lapozgattam az oldalakat, és úgy tettem,
mintha tudnék olvasni és érteném a szavakat. Alig vártam,
hogy iskolába kerüljek és megtanuljak olvasni.

Az iskolánk közvetlenül Upland Station határában állt.
Kicsi, szürke deszkaborításos épület volt, három kő
lépcsőfokkal és egy tehénkolomppal, amellyel Miss Walker
szokta behívni a gyerekeket az ebédidő vagy a szünet
végén. Miss Walkert mindig öregnek láttam, még
kiskoromban is, amikor bizonyára nem lehetett idősebb



harmincévesnél. Fénytelen fekete haját azonban mindig
szoros kontyban viselte, és vastag szemüveget hordott.

Mikor Emily először ment iskolába, mindennap rémisztő
történetekkel jött haza arról, hogy Miss Walker milyen
keményen elnáspángolta a Sámuel Turner- vagy Jimmy
Wilson-féle csibészek kezét. Emily arra is büszke volt, hogy
már hétéves korában őt használta Miss Walker arra, hogy
árulkodjon a többiekre, ha valami rosszat tettek. – Én
vagyok Miss Walker szeme a háta mögött – jelentette ki
gőgösen. – Csak rá kell mutatnom valakire, és Miss Walker
a sarokba ülteti, és egy csúcsos papírsapkát tesz a fejére.
És ugyanezt teszi a rossz kislányokkal is – figyelmeztetett
diadalittas tekintettel.

Függetlenül attól, hogyan próbált Emily elijeszteni az
iskolától, csodálatos ígéret maradt számomra, mert tudtam,
hogy az öreg, szürke épület falai közt rejlik a megoldás a
szavak rejtélyéhez: az olvasás titka. Mihelyt megismertem
ezt a titkot, én is képes leszek felütni a házunk polcain
sorakozó száz és száz könyvet, hogy távoli világokba jussak
el, idegen helyekre, és rengeteg új, érdekes emberrel
találkozzam.

Természetesen sajnáltam Eugéniát, aki sosem járhat majd
iskolába.

Ahogy nőtt, nemhogy javult volna az állapota, hanem
romlott. Mindig sovány volt, a bőre folyton betegesen
sápadt. Ennek ellenére búzavirágkék szeme továbbra is
fényes és bizakodással teli maradt, és amikor végre
csakugyan iskolába kerültem, mindent tudni akart a nap
során történtekről és arról, hogy mit tanultam. Idővel
felváltottam a Mamát, és én olvastam neki. Eugénia, aki
csak tizenhárom hónappal volt fiatalabb nálam, mellém
kuporodott, és az ölembe fektette kis fejét. Hosszú,
világosbarna haja, amely nem látott ollót, szétterült a



lábamon, ő pedig ábrándos mosollyal az arcán hallgatta,
ahogy az egyik mesekönyvünkből olvastam neki.

Miss Walker mondta, hogy még soha egyetlen tanítványa
sem tanult meg olyan gyorsan olvasni, mint én. Annyira
akartam. Nem csoda hát, hogy a szívem majd kiugrott a
helyéből örömömben, mikor a Mama kijelentette, hogy
mehetek iskolába. Valamikor nyár végén egy vacsoránál a
Mama azt mondta, hogy elkezdhetem még akkor is, ha még
nem leszek egészen ötéves az iskolaév kezdetekor.

– Annyira okos – mondta a Papának –, hogy kár lenne, ha
még egy évet várna.

– Azt leszámítva, amikor valamiben nem értett egyet a
Mamával, a Papa hallgatott, erős állkapcsa továbbra is
egyenletesen mozgott, sötét szeme nem mozdult se jobbra,
se balra. Rajtunk kívül mindenki más azt gondolta volna,
hogy süket, vagy úgy belefeledkezett a gondolataiba, hogy
egy szót sem hallott. A Mamát azonban kielégítette a
válasz. Emily nővéremhez fordult, akinek vékony arca
undorral rándult össze. – Emily majd vigyáz rá, ugye, Emily?

– Nem, Mama, Lillian még túl kicsi ahhoz, hogy iskolába
menjen. Túl messze van neki. Három mérföld! – nyafogott
Emily. Alig volt kilencéves, de úgy tűnt, hogy minden évben
két évvel lesz idősebb. Olyan magas volt, mintha tizenkét
éves lenne. A Papa szerint úgy nyúlt, mint a búzaszár.

– Már miért lenne messze neki? – kérdezte a Mama, rám
villantva szikrázó mosolyát. A Mama mosolya még az
enyémnél is ártatlanabb és gyermekibb volt. Nagyon
igyekezett, hogy távol tartson magától mindent, ami
elszomoríthatja, ugyanakkor a legapróbb teremtményeket is
megsiratta. Valamelyik nap még azokat a szerencsétlen
gilisztákat is meggyászolta, amelyek az esőben balgán
felmásztak a palával fedett járdára, és utána megsültek a



tűző napon.
– Igen, Mama – mondtam fellelkesülve a gondolattól.

Éppen aznap reggel ábrándoztam arról, hogy iskolába
megyek. A távolság nem ijesztett meg. Ha Emily meg tudja
tenni, akkor én is, gondoltam. Tudtam, hogy hazafelé az út
nagy részén Emily rendszerint a Thompson ikrekkel, Betty
Louval és Emma Jeannel jött, az utolsó mérföldet azonban
egyedül kellett megtennie. Emily nem félt, semmi sem
ijesztette meg, se a legsötétebb árnyékok, se a Henry-féle
rémtörténetek, tényleg semmi.

– Helyes. Reggeli után megkérem Henryt, álljon elő a
fogattal, és vigyen be minket a városba. Megnézzük, milyen
szép cipőket és új ruhákat tartogat neked Mrs. Nelson a
boltjában – mondta a Mama, alig várva, hogy felkészítsen az
iskolához.

A Mama imádott vásárolni, de a Papa utált, és csak a
lehető legritkább esetben vitte el őt a nagyobb lynchburgi
szaküzletekbe, akárhogy is hízelgett és panaszkodott a
Mama. Azt mondta neki, hogy az ő anyja a legtöbb ruháját
maga készítette, akárcsak a nagyanyja. A Mamának is ezt
kellene tenni. A Mama azonban utált varrni és kötni, minden
házimunkára megvetéssel gondolt. A főzés és a takarítás
kizárólag csak akkor töltötte el izgalommal, amikor valami
nagyszabású ünnepi vacsorát vagy kerti összejövetelt
szervezett. Olyankor, nyomában a szobalányokkal és
Louellával, bejárta az egész házat, és utasításokat adott,
mit kell megváltoztatni vagy feldíszíteni, mit főzzenek és
készítsenek.

– Nincs szüksége új ruhára és cipőre, Mama – jelentette ki
Emily, és arca öregasszonyossá vált: összehúzott szem,
keskeny ajak és ráncos homlok. – Iskolába menet úgyis
tönkretesz mindent.



– Butaság – mondta a Mama, továbbra is mosolyogva. –
Minden kislány új ruhát és cipőt vesz fel, mikor először
megy iskolába.

– Én nem vettem – feleselt Emily.
– Nem akartál vásárolni jönni velem, de én rád adtam az

új cipőt és ruhát, amit vettem neked, nem emlékszel? –
kérdezte a Mama mosolyogva.

– A cipő törte a lábamat, ezért levettem és visszahúztam a
régit, amint kiértem a házból – jelentette ki Emily.

A Papa szeme tágra nyílt, méla tekintettel nézett Emily
irányába. Ahogy evett, az arcán egyfajta csodálkozás jelent
meg.

– Azt nem tehetted – mondta a Mama. Amikor valami
borzasztó vagy felháborító dolog történt, a Mama először
sosem akarta elhinni, és amikor szembe kellett vele néznie,
akkor egyszerűen elfeledkezett róla.

– De igenis azt tettem – válaszolt büszkén Emily. – Az új
cipő fent van, valahol a szekrényem mélyén.

A Mama tántoríthatatlanul mosolygott tovább, és
hangosan gondolkodott.

– Talán Lillianre jó lesz.
Ez a Papát késztette nevetésre.
– Aligha – mondta. – Emilynek kétszer akkora a lába.
– Igen – szólt a Mama eltűnődve. – Rendben van, akkor,

Lillian drágám, ma délelőtt az lesz az első dolgunk, hogy
bemegyünk Upland Stationbe.

Alig vártam, hogy elmondhassam Eugéniának. Az ételt
legtöbbször a szobájába vitték, mert túlságosan
elfárasztotta, ha az ebédlőasztalnál kellett ülnie. Minden
étkezésünk elég hosszadalmas volt. A Papa kezdte azzal,
hogy felolvasott a Bibliából, és miután Emily megtanult



olvasni, gyakran ő olvasott. A megfelelő részeket azonban a
Papa választotta ki. A Papa szeretett enni, és minden egyes
falatot alaposan megrágott. Mindig salátát vagy gyümölcsöt
ettünk először és utána levest, még a meleg nyári napokon
is. A Papa szeretett az asztalnál időzni, amíg leszedtek és
újra megterítettek a desszerthez. Néha újságot olvasott,
különösen az üzleti hírek rovatát, és míg a desszertre
vártunk, Emily, a Mama és én is ott kellett hogy üljünk.

A Mama egyre csak beszélt, hogy milyen pletykát hallott
vagy éppen milyen szerelmes regényt olvas, de a Papa csak
ritkán hallott meg ebből egy szót is, Emily pedig mindig a
saját gondolataival volt elfoglalva. Úgy tűnt, mintha
kettesben volnánk a Mamával. Én voltam a legjobb
közönsége. A szomszédban lakó családok ügyeit– bajait,
sikereit és kudarcait roppant érdekesnek találtam. Minden
szombat délután vagy a Mama barátnői jöttek hozzánk
uzsonnára és egy kis pletykálkodásra, vagy a Mama ment el
valamelyikőjükhöz. Úgy feltöltötték egymást hírekkel, hogy
kitartott a következő szombatig.

A Mamának mindig eszébe jutott valami, amit négy vagy
öt nappal korábban hallott, és úgy jelentette be, mintha
országos hír lenne, függetlenül attól, milyen aprónak vagy
jelentéktelennek tűnt az információ.

– A múlt csütörtökön Martha Hatch eltörte a lábujját a
lépcsőn, de nem vette észre, csak akkor, amikor a lábujja
már sötétkék volt.

Ha történt valami, arról rendszerint eszébe jutott egy
hasonló, sok– sok évvel korábbi dolog, és elmesélte.
Időnként a Papa is felidézett valamit. Ha a történetek és a
hírek elég érdekesek voltak, Eugéniának is elmondtam őket,
mikor ebéd után benéztem hozzá. Amikor azonban a Mama
bejelentette, hogy iskolába megyek, más téma már nem
létezett a számomra. Semmi mást nem hallottam meg, a



fejemben izgatott gondolatok kavarogtak.
Végre más lányokkal is találkozhatom és barátkozhatom.

Megtanulok írni és olvasni.
Eugéniáé volt az egyetlen olyan földszinti szoba, amelyet

nem a cselédek használtak. A szüleim rég eldöntötték, hogy
jobb lesz neki, ha nem kell fel-le járnia a lépcsőn. Mihelyt
engedélyt kaptam, hogy felálljak az asztaltól, gyorsan
végigmentem a folyosón. A hálószobája a ház hátsó
részében volt, de nyugatra néző, szép nagy ablakok voltak
rajta, amelyeken át láthatta a napnyugtát és a dohányt
művelő munkásokat.

Eugénia épp befejezte a reggelijét, mikor berontottam a
szobába.

– A Mama és a Papa úgy döntött, hogy idén elkezdem az
iskolát! – kiáltottam. Eugénia mosolygott, és olyan
izgatottnak tűnt, mintha nem én, hanem ő menne iskolába.
Beletúrt hosszú, világosbarna hajába. Ahogy felült a nagy
ágyban, amelynek a támlái kétszer olyan magasak voltak,
mint én magam, a nagy, vastag fejlap előtt Eugénia még a
saját koránál is fiatalabbnak látszott. Tudtam, hogy a
betegsége visszavetette a testi fejlődésben, de ez csak még
inkább kedvessé tette őt számomra, mintha egy finom kínai
vagy holland baba lett volna. Szinte elveszett hálóingében,
amely körbefonta a testét. A legkülönösebb a szeme volt.
Búzavirágkék szemében olyan vidámság csillogott, ha
nevetett, mintha maguk a szemek nevetnének.

– A Mama eljön velem Mrs. Nelsonhoz, vesz nekem ruhát
és új cipőt – mondtam, és odaültem mellé a vastag, puha
matracra. – Tudod, hogy mit csinálok? – folytattam. – Haza
fogom hozni az összes könyvemet, és mindennap a te
szobádban fogom csinálni a házi feladatomat. Mindenre
megtanítalak, amit én tanulok – ígértem. – így mindenkinél



előbbre leszel majd, mikor te kezded az iskolát.
– Emily azt mondja, én sosem fogok iskolába menni –

jegyezte meg Eugénia.
– Emily semmit sem tud. Azt mondta a Mamának, nem

fogok tudni elgyalogolni az iskoláig, de mindennap előbb
érek majd oda, mint ő. Már csak azért is – tettem hozzá
kuncogva. Eugénia is nevetett. Magamhoz öleltem a
húgocskámat. Mindig olyan vékonynak és törékenynek
éreztem, hogy alig szorítottam meg. Aztán szaladtam, hogy
a Mamával bemehessek a városba, megvenni az első iskolai
ruhámat.

A Mama Emilyt is hívta, hogy jöjjön velünk, ő azonban nem
volt hajlandó. Túl izgatott voltam ahhoz, hogy ezzel
törődjem, és noha a Mamát elszomorította, hogy Emilyt
annyira kevéssé érdeklik a „női dolgok”, ahogy ő nevezte, ő
is majdnem olyan izgatott volt, mint én, és nem foglalkozott
vele többet, mindössze sóhajtott, és azt mondta: – Az
nyilvánvaló, hogy nem rám üt.

Én azonban nagyon is rá ütöttem. Mindig szerettem
bemenni a hálószobájukba, mikor a Mama egyedül volt
bent, és leültem mellé a fésülködőasztalhoz, amíg ő a haját
csinálta és az arcát festette. A Mama imádott szüntelen
csacsogni a márványkeretes, ovális tükörben látható
képmásunkhoz úgy, hogy beszéd közben nem is nézett
máshová. Olyan volt, mintha négyen lettünk volna bent, a
Mama, én és az ikerpárjaink, akik ugyanolyan hangulatban
voltak, mint mi, és ugyanúgy reagáltak mindenre, mint az
egypetéjű ikrek.

Amikor a Mama első bálozó volt, a szülei bált rendeztek,
hogy bevezessék őt az előkelő déli társaság köreibe. Amikor
befejezte az iskoláit, a neve gyakran szerepelt a társasági
rovatban, ezért mindent tudott arról, hogyan kell egy fiatal



lánynak öltöznie és viselkednie. Égett a vágytól, hogy engem
a lehető legtöbb dologra megtanítson. Ültem mellette a
fésülködőasztalnál, ő pedig kefélte szép haját, amíg úgy
fénylett, mint az arany, és beszélt mindazokról az előkelő
estélyekről, ahová elment, aprólékos részletességgel leírva
az öltözékét a cipőtől az ékkövekkel kirakott fejdíszig.

– Egy nő számára különlegesen fontos, hogyan néz ki –
mondta nekem. – A férfiakkal ellentétben, mi mindig
reflektorfényben vagyunk. A férfiak éveken keresztül
fésülhetik egyformán a hajukat vagy viselhetik ugyanazt a
fazonú ruhát, cipőt. Nem festik az arcukat, és a bőr hibái
miatt sem kell nagyon aggódniuk. De egy nő... – fordult
hozzám és tekintett rám meleg, barna pillantásával – attól a
naptól kezdve, hogy először megy iskolába, egészen addig a
napig, amikor az oltárhoz vonul, egy nő mindig fellép
valahol. Valahányszor egy nő belép valahová, minden szem
feléje fordul, és abban a pillanatban következtetéseket
vonnak le róla. Lillian, drágám, sose becsüld le az első
benyomások fontosságát. – Nevetett, és újra a tükör felé
fordult. – Édesanyám szokta mondani, hogy mikor először
ugrasz a vízbe, akkor vizezed össze a legjobban a
többieket, és arra emlékeznek a leghosszabb ideig.

Kész voltam rá, hogy először ugorjak fejest a társadalmi
életbe. Iskolába fogok menni. A Mamával kimentünk a
kocsihoz. Henry mindkettőnknek segített felszállni, és a
Mama kinyitotta a napernyőjét, hogy ne tűzzön az arcába a
nap, mivel azokban az időkben a lesült arcbőr csak a mezei
munkásokat jellemezte.

Henry felült a bakra, és megrántotta a két ló, Belle és
Babe gyeplőjét, hogy indulásra biztassa őket.

– A százados úr még nem tömette be ezeket a kátyúkat a
legutóbbi esőzés után, Mrs. Booth, ezért hát csak
kapaszkodjanak ott hátul. Kicsit hepehupás lesz –



figyelmeztetett.
– Maga csak ne féltsen minket. Henry – válaszolta a

Mama.
– Van mit félteni – felelt Henry, és rám kacsintott. – Ma két

felnőtt nő van a kocsimon.
A Mama nevetett. Majd kibújtam a bőrömből

izgalmamban, hogy először kapok boltban vett ruhát. A nyár
végi esők feláztatták és hepehupássá tették a kavicsos
bekötőutat, de fel se vettem, hogy ráz a kocsi Upland
Stationbe menet. Az út menti növényzet egészen sűrű volt.
A levegőben még sosem tűnt ennyire áthatónak a rózsák és
a vadviolák illata, amibe belevegyült a Mama
selyemruhájából felszálló enyhe verbénaillat. Az éjszakák
még nem voltak annyira hűvösek, hogy megcsípjék a
leveleket. A feketerigók és a szajkók azon versenyeztek,
hogy melyikük tudja elfoglalni a legkényelmesebb ágat a
magnóliafákon. Valóban csodálatos reggel volt.

A Mama is úgy érezte. Úgy tűnt, legalább annyira
izgatott, mint én, és egymás után mondta a különböző
történeteit az első napjairól az iskolában. Velem
ellentétben, neki nem volt nővére vagy bátyja, aki elvitte
volna, azonban a Mama nem volt egyedüli gyermek. Volt egy
húga, aki valami titokzatos betegségben halt meg. Sem ő,
sem a Papa nem szerettek beszélni róla, és a Mamát
egyébként is mindig érzékenyen érintette, ha bármi
kellemetlen vagy szomorú dologról kellett beszélnie. Mindig
megszidta Emilyt, ha ilyen témát vetett fel, szinte
könyörgött neki, hogy hagyja abba.

– Muszáj neked ilyen kellemetlen és csúnya dolgokkal
előhozakodnod? – panaszkodott. Emily erre befogta a
száját, de látszott, hogy nem boldog.

A Nelson-féle vegyesbolt pont az volt, aminek a neve



mondta: olyan bolt, ahol mindent lehetett kapni a reuma
elleni kenőcstől kezdve a vadonatúj, az északi gyárakban
készített bricsesznadrágokig. A hosszú, meglehetősen sötét
bolt végében volt a ruhák részlege. Az osztály vezetője,
Mrs. Nelson, göndör, ősz hajú, kedves, barátságos arcú,
alacsony nő volt. A női ruhák baloldalt voltak egy hosszú
állványon.

Mikor a Mama elmondta, mi járatban vagyunk, Mrs.
Nelson elővett egy mérőszalagot, és méretet vett rólam.
Ezután odalépett az állványhoz, és levett mindent, amiről
úgy gondolta, hogy kisebb-nagyobb igazítással jó lesz rám. A
Mamának nagyon megtetszett egy csipkegalléros, a vállán
húzott, fodros csipkeujjas rózsaszín pamutruha. A mérete a
kelleténél egy vagy két számmal nagyobb volt, de a Mama
és Mrs. Nelson úgy döntöttek, hogy ha a derekából
bevesznek egy kicsit, és az alját feljebb varrják, akkor jó
lesz rám. Ezután leültünk, és Mrs. Nelson kihozta azt a két
pár cipőt, amelyik jó volt rám: az egyik fekete, kapcsos,
pántos bőrcipő volt, a másik gombos. A Mamának a pántos
tetszett. Kifelé menet vettünk még néhány ceruzát és egy
írótáblát, így minden megvolt az első iskolai napra.

Louella még aznap este megcsinálta az alakításokat új
ruhámon. Eugénia szobájában végeztük a munkát, így ő is
végignézhette. Egyszer Emily is bekukkantott, és undorral
megcsóválta a fejét.

– Senki nem vesz fel az iskolába ilyen flancos ruhát –
mondta tiltakozva a Mamának.

– De még mennyire, hogy felveszik, Emily, drágám,
különösen az első napon.

– Én azt viselem, ami rajtam van – vágott vissza Emily.
– Sajnálattal hallom, Emily, de ha te ezt akarod...
– Miss Walker nem szereti az elkényeztetett gyerekeket –



mondta foghegyről Emily. Ez volt a készülődéssel
kapcsolatban tett utolsó megjegyzése, ami pedig mindenki
másnak felkeltette a figyelmét, még a Papáét is, aki
benézett, hogy tetszésének hangot adjon.

– Várj csak, Jed, amíg reggel meglátod teljesen felöltözve –
mondta neki a Mama.

Aznap este alig tudtam elaludni, annyira izgatott voltam.
Az agyamban nyüzsögtek a gondolatok, mit fogok majd
tanulni, és milyen gyerekekkel fogok megismerkedni.
Néhánnyal közülük már találkoztam, amikor a Mama és a
Papa kerti vacsorát adtak, vagy mikor mi mentünk
vendégségbe. A Thompson ikreknek volt egy öccsük, Niles,
aki körülbelül velem egykorú. Emlékeztem rá, hogy ő a
legsötétebb szemű és a legkomolyabb arcú fiú, akit valaha is
láttam. Aztán ott volt még Lila Calvert, aki tavaly kezdte az
iskolát, és Caroline O'Hara, aki szintén most megy először.

Megfogadtam magamban, hogy akármilyen házi feladatot
kapok is, kétszer annyit fogok csinálni. Sosem keveredek
semmi zűrbe az iskolában, és mindig odafigyelek Miss
Walkerre. Ha kéri, bármikor szívesen letörlöm a táblát és
kimosom a szivacsot. Tudtam, hogy Emily is buzgón végezte
ezeket a feladatokat.

Azon az estén, mikor a Mama bejött jó éjszakát kívánni,
megkérdeztem tőle, hogy másnap majd azon nyomban el
kell-e döntenem, mi akarok lenni.

– Hogy érted ezt, Lillian? – kérdezte, finom kis mosollyal
az ajka körül.

– El kell-e határoznom, hogy tanár akarok-e lenni, vagy
orvos vagy ügyvéd?

– Már hogy kellene? Sok-sok éven keresztül
gondolkodhatsz rajta, de szerintem te inkább valami sikeres
fiatalembernek leszel majd az elragadó és szép felesége.



Akkora házatok lesz, mint a Meadows, és szolgák hada vesz
körül benneteket – jelentette ki egy bibliai próféta
magabiztosságával.

A Mama azt képzelte, hogy hozzá hasonlóan én is
leérettségizem egy kiváló iskolában, és ha eljön az ideje,
bevezetnek az előkelő társaságba, hogy valami jóképű,
gazdag, fiatal déli arisztokrata elkezdjen nekem udvarolni,
és végül megkérje a Papától a kezem. Nagy, fényes esküvőt
tartunk a Meadowson, integetek a hintóból, amikor
elmegyünk, és boldogan élünk, amíg meg nem halunk. Én
azonban önkéntelenül is valami többre vágytam, de ez az én
titkom maradt, amit a szívem mélyén őriztem, és Eugénián
kívül senkinek sem árultam el.

Másnap reggel a Mama ébresztett. Azt akarta, hogy
öltözzem fel és legyek teljesen kész reggeli előtt.
Belebújtam az új ruhámba, és felvettem az új cipőt. Ezután
a Mama megkefélte a hajamat, és egy rózsaszín szalagot
tett bele. Mögém állt, és mindketten az egész alakos
tükörbe néztünk. A Papa olyan sokszor olvasta fel a
Bibliából, hogy tudtam, halálos bűn beleszeretni a saját
képmásunkba, de mit sem tehettem ellene. A lélegzetemet
visszafojtva bámultam a tükör keretébe foglalt kislányt.

Olyan voltam, mintha egy éjszaka alatt felnőttem volna. A
hajam még sosem tűnt ilyen selymesnek és aranylónak,
kékesszürke szemem se ragyogott még ilyen fényesen.

– Milyen szép vagy, drágám – jegyezte meg a Mama. –
Menjünk le, és mutasd meg magad a százados úrnak.

A Mama kézen fogott, és végigmentünk a lépcsőhöz
vezető folyosón. Louella már előre szólt néhány
cselédlánynak, akik kidugták a fejüket a szobákból,
amelyeket akkor kezdtek takarítani. Láttam az elismerő
mosolyukat, és hallottam a kuncogásukat.



Mikor beléptünk, a Papa felnézett az asztalról. Emily már
ott ült, mint aki karót nyelt.

– Már jó tíz perce várunk, Georgia – jegyezte meg a Papa,
és nyomatékul bekattintotta zsebórája fedelét.

– Jed, ez különleges reggel. Vedd csak jól szemügyre
Lilliant.

A Papa bólintott.
– Csinos, de ma még sok teendő vár rám – mondta. Emilyt

szemmel láthatóan megelégedéssel töltötte el a Papa kurta
válasza. A Mamával a helyünkre ültünk, és a Papa gyorsan
ledarálta az evés előtti imát.

Mihelyt végeztünk a reggelivel, Louella ideadta az
uzsonnásdobozainkat. Emily kijelentette, hogy sietnünk kell.

– Késésben vagyunk, mert várni kellett rád a reggelinél –
nyafogta, és gyorsan elindult az ajtó felé.

– Majd vigyázz a húgodra! – kiabálta utánunk a Mama.
Szaporáztam, ahogy csak tudtam a fényes, kemény új

cipőmben, kezemben a füzetemmel, a ceruzákkal és az
uzsonnásdobozzal. Előző éjszaka rövid, de annál hevesebb
eső volt, és noha a föld nagy része már felszáradt, néhány
kátyú még mindig tele volt esővízzel. A kerti bekötőúton
Emily lába porfelhőt kavart, igyekeztem kikerülni, ahogy
csak tudtam. Nem várt meg, és a kezemet sem fogta meg.

A nap még nem bukkant elő a fák koronája mögül, ezért a
levegő még csípős volt kissé. Szerettem volna egy kicsit
lassítani és hallgatni a madarak énekét. Csodálatos
vadvirágok nyíltak teljes pompájukban az út mellett, és arra
gondoltam, nem szedhetnénk-e belőlük Miss Walkernek.
Megkérdeztem Emilyt, de ő hátra sem fordult, úgy válaszolt.

– Ne kezdd már az első nap a hízelgést, Lillian. – Ezután
megfordult és hozzátette: – És ne hozz rám szégyent



semmivel.
– Nem akarok hízelegni – kiáltottam fel, de Emily csak fújt

egyet, és ment tovább, hosszú lépteit úgy megnyújtva és
szaporázva, hogy gyakorlatilag szaladnom kellett, hogy
lépést tudjak tartani vele. Mikor elfordultunk a kerti
bekötőutunk aljánál, megláttam egy hatalmas pocsolyát,
amelyik az előző éjszaka gyűlt össze, és elzárta az egész
utat. Emily meglepő ügyességgel kőről kőre ugrálva úgy
átkelt a pocsolyán, hogy még a cipője talpa sem lett vizes,
de számomra a tócsa félelmetesnek tűnt. Megálltam. Emily
csípőre tett kézzel hátrafordult.

– Jössz már végre, kis hercegnő? – kérdezte.
– Nem vagyok kis hercegnő.
– A Mama szerint az vagy. Nos?
– Félek – válaszoltam.
– Hülyeség. Tedd azt, amit én... lépj a kövekre. Gyere,

különben itt hagylak – fenyegetett.
Vonakodva megindultam. A jobb lábamat az első kőre téve

a ballal óvatosan megpróbáltam rálépni a következőre, de
túl messzire léptem, és már nem tudtam utánavinni a jobbat.
Kérlelni kezdtem Emilyt, hogy segítsen.

– Jaj, tudtam, hogy sok gondot fogsz okozni nekem –
jelentette ki, és visszajött hozzám. – Nyújtsd a kezed! –
utasított.

– Félek.
– Add ide a kezed!
Alig tudtam megtartani az egyensúlyomat, de

előrehajoltam, amíg el nem értem az ujjait. Emily
megragadta a kezem, és egy pillanatig nem csinált semmit.
Meglepetten ránéztem. Furcsa mosoly játszott az arcán.
Mielőtt bármit tehettem volna, erősen megrántott,



lecsúsztam a kőről, és előrezuhantam. Emily elengedett, és
én térdre estem a pocsolya legmélyebb részében. A sáros
víz gyorsan beszívta magát a szép új ruhámba. A füzetem és
az uzsonnásdobozom a víz alá merült, és elvesztettem az
összes tollamat és ceruzámat.

Felsikoltottam és sírva fakadtam. Emily elégedetten
hátralépett, és nem segített felkelni. Lassan felálltam, és
kicaplattam a pocsolyából. A száraz talajon lenéztem a
piszkos, ázott, valaha szép új ruhámra. A cipőm mocskos
volt, rózsaszín pamutzoknimból csöpögött a sár.

– Én mondtam a Mamának, hogy ne vegyen neked ilyen
flancos ruhát, de nem hallgatott rám – mondta Emily.

– Most mit csináljak? – nyöszörögtem. Emily vállat vont.
– Menj haza. Máskor is kezdheted az iskolát – tette hozzá,

és elfordult tőlem.
– Nem! – kiáltottam. Visszanéztem a pocsolyára. Az új

füzetem a sáros víz felszíne alatt lebegett, de az
uzsonnásdobozom ott úszott a víz felszínén. Gyorsan
kihalásztam, a kavicsos bekötőút szélére mentem, és
leültem egy nagy kőre. Emily gyorsan távolodott, egyre
szaporább léptekkel. Hamarosan túljutott a bekötőút elején,
és folytatta az útját. Ott ültem és addig sírtam, amíg fájni
nem kezdett a szemem. Akkor felálltam, és azon tűnődtem,
hogy visszamenjek-e.

Pont ezt akarja Emily is, gondoltam. Hirtelen olyan dühös
lettem, hogy egyből tovatűnt a bánat és önsajnálat. Néhány
levéllel, amennyire tudtam, letörölgettem az új ruhámat, és
megindultam a nővérem után. Elhatározásom, hogy iskolába
menjek, minden korábbinál erősebb volt.

Mire megérkeztem, már minden gyerek bent volt és a
helyén ült. Miss Walker épp üdvözölte őket, mikor beléptem
az ajtón. A könnyek hosszú csíkokat hagytak az arcomon, és



a szalag, amelyet a Mama olyan nagy gonddal kötött a
hajamba, kiesett. Minden arcon meglepetés tükröződött,
Emilyén csalódottság.

– Ó, istenem – mondta Miss Walker. – Mi történt veled,
aranyom?

– Beleestem egy pocsolyába – nyögtem. A legtöbb fiú
hangosan nevetett, de észrevettem, hogy Niles Thompson
nem nevet. Dühösnek látszott.

– Szegény kis drágaságom. Hogy hívnak? – kérdezte Miss
Walker, mire megmondtam a nevem. Hirtelen körülnézett,
és a tekintete megállapodott Emilyn.

– Nem a te húgod? – kérdezte.
– Én mondtam neki, hogy menjen haza, miután beleesett a

pocsolyába, Miss Walker – felelte Emily mézédes hangon. –
Mondtam neki, hogy majd holnap elkezdi az iskolát.

– Nem akarok holnapig várni – kiáltottam. – Ma van az
első tanítási nap.

– Nos, gyerekek – szólt Miss Walker az osztály felé
fordulva –, ez az a fajta viselkedés, amit mindenkitől
tapasztalni szeretnék. Emily – mondta –, ügyelj az osztályra
helyettem, amíg én gondoskodom Lillianről.

Rám mosolygott, és megfogta a kezem. Majd az
iskolaépület hátuljába vezetett, ahol egy mosdó volt. Adott
törülközőket és vizes ruhákat, és azt mondta, hogy
tisztálkodjam meg, amennyire tudok.

– A ruhád még mindig elég vizes – jegyezte meg. –
Dörzsöld olyan szárazra, amennyire csak lehet.

– Elvesztettem az új füzetemet, a tollaimat és a
ceruzáimat, és a szendvicsem is nedves – keseregtem.

– Tudok adni mindent, amire szükséged van, és az
ebédemet is megfelezem veled – ígérte Miss Walker. –



Amikor elkészülsz, gyere vissza, és csatlakozz az
osztálytársaidhoz.

Lenyeltem a maradék könnyeimet, és úgy tettem, ahogy
mondta. Az osztályba visszatérve újra minden szem felém
fordult, de ezúttal senki sem nevetett, még csak nem is
mosolygott. Egyedül Niles Thompson mosolygott, legalábbis
úgy tűnt, mintha mosolyogna, bár sok időnek kellett eltelnie,
mire meg tudtam állapítani, hogy Niles mikor örül és mikor
nem.

Végül is egész jól telt az első napom az iskolában. Miss
Walker kitüntetően bánt velem, még az egyik szendvicsét is
nekem adta. Emily egész nap mogorvának, rosszkedvűnek
látszott, és került engem egész addig, amíg haza nem kellett
menni. Akkor Miss Walker szeme láttára megragadta a
kezem, és kivezetett a teremből. Amikor már elég messze
voltunk az iskolától, elengedett.

A Thompson ikrek és Niles az út kétharmadát velünk
tették meg. Az ikrek és Emily mentek elöl, Niles és én hátul.
Niles alig szólt hozzám. Évekkel később emlékeztettem rá,
hogy az egyedüli dolog, amiről beszélt, az volt, hogy előző
nap hogyan mászott fel a házuk előtt álló cédrusfa tetejére.
Ez érthetően mély benyomást tett rám, mivel emlékeztem
rá, milyen magas az a fa. Amikor elváltunk Thompsonék
bekötőútjánál, gyorsan elköszönt és eliramodott. Emily
futólag visszanézett rám, és változatlan sebességgel ment
tovább. A bekötőutunk felénél megállt, és hirtelen felém
fordult.

– Miért nem mentél egyszerűen haza ahelyett, hogy
nevetség tárgyává tettél minket az iskolában? – förmedt
rám.

– Nem lettünk nevetség tárgya.
– De igenis, azok lettünk, és miattad most engem is



kinevetnek a barátaim. – Rám meresztette dühösen
összehúzott szemét. – És igazából még csak nem is vagy a
húgom – tette hozzá.

A szavai először olyan furcsának tűntek, mintha azt
mondta volna, hogy a disznók tudnak repülni. Azt hiszem,
még el is nevettem magam, de amit utána mondott, az
gyorsan belém fojtotta a nevetést. Közelebb lépett, és
hangosan suttogva megismételte a kijelentését.

– De az vagyok – jelentettem ki.
– Nem, nem vagy az. Az igazi anyád a Mama húga volt, aki

belehalt a szülésbe. Ha nem születtél volna meg, a Mama
húga még most is élne, és nekünk nem kellett volna
befogadnunk téged. Átok van rajtad – mondta
szemrehányóan. – Akárcsak Káin a Bibliában. Senki nem
akar majd téged szeretni. Mindenki félni fog tőled, majd
meglátod – mondta fenyegetően, majd sarkon fordult és
továbbment.

Lassan utánaballagtam, és megpróbáltam kihámozni
valamit abból, amit mondott.

A Mama a nappali szobában várt rám, amikor beléptem a
házba. Felállt és kijött, hogy üdvözöljön. Mikor
megpillantotta a sárfoltos ruhámat és cipőmet, felkiáltott, és
a kezét úgy rebbentette a nyakához, mint ijedt kismadár a
szárnyát.

– Mi történt? – kérdezte könnyek között.
– Reggel iskolába menet beleestem egy pocsolyába.

Mama.
– Ó, szegény drágám! – Kitárta a karját, és én odafutottam

hozzá, hogy ölelést és vigasztaló csókokat kapjak. Felvitt az
emeletre, és levette rólam az új ruhámat és cipőmet. –
Csupa sár a nyakad és a hajad. Meg kell fürödnöd. Emily
egy szót sem szólt erről. Egyszerűen csak besétált, mint



mindig, és egyenesen bement a szobájába. Lesz hozzá egy-
két szavam. Addig fürödj meg – mondta a Mama.

– Mama – szóltam utána, ahogy elindult az ajtó felé.
Megfordult.

– Mi az?
– Emily azt mondta, hogy nem vagyok a húga; azt mondta,

hogy az én igazi anyám a te testvéred volt, és a szülésbe
halt bele – mondtam neki, és a lélegzetemet visszafojtva
vártam, hogy elneveti magát, és megcáfolja ezt a hihetetlen
történetet. Ehelyett azonban gondterheltnek és zavartnak
látszott.

– Ó, istenem – mondta a Mama. – Pedig megígérte.
– Mit ígért meg, Mama?
– Azt, hogy nem mondja el egészen addig, amíg sokkal, de

sokkal idősebb nem leszel. Ó, istenem – mondta a Mama.
Olyan dühös arcot vágott, amilyen csak telt tőle. – A
százados úr is iszonyúan fog haragudni – tette hozzá. – Én
mondom, valami furcsaság lakozik abban a gyerekben, de
hogy honnan örökölte, arról fogalmam sincs.

– Mama, Emily azt mondta, hogy nem vagyok a testvére.
– Majd mindent elmondok, drágám – ígérte a Mama. – Ne

sírj.
– De Mama, ez azt jelenti, hogy Eugénia sem a húgom?
A Mama beleharapott az alsó ajkába, és úgy nézett ki,

mintha ő is mindjárt elsírná magát.
– Rögtön visszajövök – mondta, és elsietett.

Visszahanyatlottam az ágyamra, és csak néztem utána.
Mit jelent ez az egész? Hogy lehet az, hogy a Mama és a

Papa nem az én mamám és papám, Eugénia pedig nem a
húgom?



Azt hittem, ez a nap lesz életem egyik legboldogabb napja,
amikor megkezdem az iskolát, de abban a pillanatban a
legborzalmasabb napnak tűnt, amelyet valaha is megéltem.
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NINCS ÉRTELME TAGADNI AZ IGAZSÁGOT

Mikor a Mama visszatért hozzám, hogy beszéljen velem,
addigra összekuporodva feküdtem az ágyamban, és az
államig húztam a takarót. A távozása után nem sokkal olyan
reszketés fogott el, hogy a fogam is vacogott. Még a
szorosan magam köré tekert takaró sem melegített fel
annyira, hogy abbahagyjam a reszketést. Úgy éreztem,
mintha újra a hideg pocsolyába estem volna.

– Ó, szegénykém – sopánkodott a Mama, és odasietett
mellém. Azt gondolta, hogy csak az elmondott borzalmak
miatt bújtam be az ágyba. Kisimította a homlokomból a
belógó hajszálakat, és arcon csókolt. Abban a pillanatban
hirtelen felült. – Tűzforró vagy! – mondta.

– Nem, Mama. Fá-fá-zom – válaszoltam, de ő csak
megrázta a fejét.

– Azután fázhattál meg, hogy beleestél abba a pocsolyába,
és egész nap nedves ruhában járkáltál. Most borzasztó
lázas vagy. A tanárnőnek rögtön haza kellett volna küldenie.

– De nem, Mama. Megszárítottam a ruhámat, és Miss
Walker nekem adta az egyik szendvicsét – mondtam. A
Mama úgy nézett rám, mintha félrebeszélnék, és
megcsóválta a fejét. Azután újra a homlokomra szorította a
tenyerét, és felsóhajtott.

– Iszonyú forró vagy. El kell küldenem Cory doktorért –
határozta el, és kisietett, hogy előkerítse Henryt.

Amióta Eugénia beteg tüdővel született, a betegség
legkisebb jele nálam, Emilynél vagy a Papánál az aggódás
viharát indította el a Mamánál. Le-fel járkált, és a kezét



tördelte, arca elfehéredett, szeme elhomályosult a
rémülettől. Az öreg Cory doktort már olyan sokszor kellett
kihívni, hogy a Papa szerint a lova már bekötött szemmel is
idetalálna. A Mama néha olyan izgatott volt, hogy
ragaszkodott hozzá. Henry hozza el őt azonnal a mi
kocsinkkal, és ne várja meg, amíg a doktor befogja a lovát a
sajátjába.

Cory doktor Upland Station északi részében élt egy kis
házban.

Északi születésű volt, akit a szülei akkor hoztak délre,
amikor még csak hatéves volt. A Papa „megtérített
jenkinek” nevezte. Cory doktor volt Upland Station egyik
első lakosa, akihez beszerelték a telefont, de nekünk még
mindig nem volt. A Papa azt mondta, hogy ha beszereltetne
egy ilyen pletykagépet a házunkba, akkor a Mama a nap
java részét a kagylóra tapasztott füllel töltené, és már az is
épp elég, hogy hetente egyszer kárál a többi tyúkkal.

Cory doktor aprócska ember volt, lángvörös hajába
szürke csíkok vegyültek, mandulavágású szeme mindig olyan
barátságos és fiatalos volt, hogy már szinte abban a
pillanatban megnyugodtam, amint rám emelte aggódó
tekintetét. Kopott, sötétbarna bőrtáskájában mindig tartott
valami édességet, hol egy egész napra kitartó nyalókát, hol
egy cukordarabot.

Miközben az érkezésére vártunk, a Mama az egyik
cselédlánnyal felhozatott nekem még egy paplant. A takaró
súlyától és melegétől jobban éreztem magam. Louella
hozott egy kis édes teát, és a Mama időnként adott belőle
egy teáskanálnyit. Elég nehezen nyeltem le, amitől csak még
idegesebb lett.

– Ó, istenem, istenem – ismételgette. – Mi lesz, ha netán
tetanusz, skarlát vagy streptococcus? – sóhajtozott,



belekezdve a lehetséges betegségek litániájába. Végigment
az orvosi szótárban felsorolt minden olyan betegségen, ami
csak az eszébe jutott. Liliomfehér arca kipirosodott, a nyaka
vörös lett. Mikor a Mama ilyen felindult volt, mindig piros
foltok jelentek meg rajta.

– Ez nem látszik se skarlátnak, se tetanusznak – mondta
Louella. – A nővérem skarlátban halt meg, és ismertem egy
kovácsot, aki tetanuszban.

– Óóóóó! – jajdult fel a Mama. Az ajtó és az ablak között
járkált le-fel, és leste, hogy mikor érkezik meg Cory doktor.
– Megmondtam a százados úrnak, hogy ideje lenne végre
beszereltetnünk a telefont, de olyan makacs tud lenni!

Tovább csapongott a képzelete, s hogy megnyugtassa
magát, teljesen elmélyedt a gondolataiban. Nagy sokára,
véget nem érőnek tűnő várakozás után megérkezett Cory
doktor. Louella lement, hogy bevezesse. Mikor belépett a
szobámba, a Mama elfojtott egy sóhajtást, és felém
mutatott, ahogy bebugyolálva feküdtem az ágyban.

– Nem kell halálra aggódnia és idegeskednie magát,
Georgia – mondta a doktor határozottan a Mamának. Leült
az ágyra, és rám mosolygott.

– Hogy érzed magad, Lillian, drágám? – kérdezte.
– Még mindig fázom – panaszkodtam.
– Értem. Teszünk róla, hogy ne fázz. – Kinyitotta a

táskáját, és elővette a sztetoszkópját. Előre éreztem a
bőrömhöz érő fém hidegét, mikor arra kért, hogy üljek fel,
és húzzam fel a hálóingemet, ezért összerezzentem, mielőtt
hozzám ért volna. A doktor nevetett, és mielőtt a hátamra
tette volna, rálehelt a sztetoszkópjára. Utána arra kért,
lélegezzek mélyeket. A sztetoszkópot átrakta a
mellkasomra, és ismét olyan mélyeket lélegeztem,
amekkorákat csak tudtam.



Megmérte a lázamat is; aztán ki kellett nyitnom a számat
és sóhajtanom, majd a doktor megvizsgálta a fülemet. A
vizsgálat egész időtartama alatt a Mama egyfolytában azon
kesergett, ami iskolába menet történt velem.

– Ki tudja, mi lehetett abban a pocsolyában? Elképzelhető,
hogy baktériumoktól fertőzött volt – sopánkodott.

Végül Cory doktor benyúlt a táskájába, és előhúzott egy
egész nap szopogatható nyalókát.

– Ez majd jót tesz a torkodnak is – mondta.
– Mi baja van, doktor úr? – tudakolta a Mama, miközben

az orvos lassan és nyugodtan felállt, és kezdte visszapakolni
a holmikat a táskájába.

– Enyhe fertőzés, egy kicsit piros a torka. Semmi igazán
komoly, higgyen nekem, Georgia. Az évszakok változásakor
ez gyakran előfordul. Adunk neki aszpirint és kéntablettát.
Sok fekvés, rengeteg forró tea, és egy-két napon belül olyan
lesz, mint új korában – ígérte Cory doktor.

– De nekem iskolába kell mennem! – jajdultam fel. – Csak
ma kezdtem.

– Attól tartok, drágám, most egy kis szünidőt kell kivenned
– mondta Cory doktor. Ha korábban azt gondoltam, nagyon
pocsékul érzem magam, az semmi nem volt a mostani
állapotomhoz képest. Hiányozni az iskolából rögtön az első
héten, már a második tanítási napon? Mit gondol majd rólam
Miss Walker?

Nem tudtam uralkodni magamon, sírva fakadtam. Tetőzve
mindazokkal a borzalmakkal, amiket Emily mondott és a
Mama sem cáfolt meg, elviselhetetlennek tűnt ez az egész.

– Ejnye már – mondta Cory doktor. – Ha sírsz, csak
betegebb leszel, és annyival tovább nem járhatsz iskolába.

A szavai hatékonyan belém fojtották a zokogást, bár a



reszketést nem tudtam abbahagyni. Odaadta a Mamának az
orvosságokat, amiket szednem kellett, és elment. A Mama
kikísérte, hogy teljesen megbizonyosodhasson, a
betegségem nem nagyon súlyos. Hallottam, ahogy fojtott
hangon beszélgetnek a hallban, majd Cory doktor léptei
elhaltak. Becsuktam a szemem, a könnycseppek égették
belülről a szemhéjamat. A Mama visszatért az orvossággal.
Miután bevettem, visszafeküdtem a párnára, és elaludtam.

Sokáig aludhattam, mert mikor felébredtem, láttam, hogy
kint nagyon sötét van. A Mama egy kis petróleumlámpát
égve hagyott a szobámban, és Tottie-t, az egyik szobalányt
küldte be, hogy vigyázzon rám, csakhogy ő elaludt a széken.
Egy kicsit jobban éreztem magam, és noha a torkom még
mindig csontszáraz volt, a reszketésem elmúlt. Felnyögtem,
mire Tottie egyből kinyitotta a szemét.

– Ó, már ébren vagy, Lillian kisasszony? Hogy érzed
magad?

– Szeretnék inni valamit, Tottie – mondtam neki.
– Máris megyek, és szólok az asszonyomnak – mondta, és

kiviharzott a szobából. Szinte rögtön ezután a Mama
rontott be. Felgyújtotta a villanyt, és a homlokomra tette a
kezét.

– Már nem olyan forró – jelentette ki, és
megkönnyebbülten felsóhajtott.

– Nagyon szomjas vagyok. Mama.
– Louella már jön, drágám, hoz neked egy kis édes teát és

lekváros pirítóst – mondta és leült az ágyamra.
– Mama, nem bírom elviselni, hogy ne mehessek holnap

iskolába. Ez nem igazság.
– Tudom, drágám, de hát betegen csak nem mehetsz,

ugye? Még betegebb lennél.



Becsuktam a szemem, a Mama pedig rendbe tette az
ágyamat, felrázta a párnákat. Louella megérkezett a
tálcával, és úgy tette az ölembe, hogy fel tudjak ülni.
Miközben a teámat kortyoltam és a pirítóst harapdáltam, a
Mama ott ült mellettem az ágyon.

– Mama – mondtam, ahogy eszembe jutott, mitől éreztem
olyan csapnivalóan magam. – Mire gondolt Emily, mikor azt
mondta, hogy nem vagyok a húga? Mit akartál nekem
mondani?

A Mama mélyet sóhajtott, mint mindig, amikor túl sok
kérdést tettem fel neki. Aztán megrázta a fejét, és legyezni
kezdte magát a csipke zsebkendővel, amelyet a ruhája jobb
ujjából húzott elő.

– Emily nagyon, de nagyon rosszat tett, amikor elmondta
neked azt a dolgot. A százados úr is dühös rá, és felküldtük
a szobájába – mondta a Mama, de én nem tartottam ezt
büntetésnek Emily számára. Jobban szeretett a szobájában
tartózkodni, mint a család tagjaival.

– Miért tett rosszat, Mama? – kérdeztem még mindig nagy
zavarban.

– Azért, mert Emilynek már több esze is lehetne. Idősebb
nálad, és már akkor is elég nagy volt ahhoz, hogy megértse
a történteket. A százados úr elmagyarázta neki, milyen
fontos, hogy te ne tudj erről, csak akkor, mikor már elég
idős leszel, hogy megértsd. Noha Emily akkor csak egy
kicsivel volt idősebb, mint most te, úgy gondoltuk, megérti a
titoktartás jelentőségét.

– Mi a titok? – kérdeztem suttogva. Korábban soha semmi,
amit a Mama mondott, nem érdekelt még ennyire. Henry
mindig azt mondta, hogy a déli családok házai teli vannak
titkokkal. – Az embernek elég kinyitnia egy hosszú ideje
zárva tartott szekrényt, és máris csontvázak hullanak ki



belőle. – Nem értettem pontosan, hogy ez mit jelent, de
mindennél jobban szerettem a kísértethistóriákat.

A Mama gyönyörű kék szeme megtelt fájdalommal. Kezét
az ölébe ejtette, mély lélegzetet vett, és nagy nehezen
belekezdett a történetbe.

– Mint tudod, volt egy húgom, Violet. Nagyon csinos volt
és törékeny... olyan törékeny, mint egy viola. Elég volt
néhány percig állnia a délutáni napon, és cseresznyevirág-
fehér bőre máris bíborvörös lett. Olyan kékesszürke szeme
és turcsi orra volt, mint amilyen neked van. Az arca alig volt
nagyobb, mint az Eugéniáé. A papa nyeszlettkémnek szokta
szólítani, de a mama gyűlölte, ha ezt a szót használta.

Nos, Violet alig múlt tizenhat, amikor egy nagyon jóképű
fiatalember, az egyik közvetlen szomszédunk fia udvarolni
kezdett neki. Aaron volt a neve, és mindenki látta, hogy még
Violet lába nyomát is imádja, és a húgom is nagyon szerette
őt. Az emberek azt gondolták, hogy ilyen kapcsolat csak a
szerelmes regényekben van. Olyan édes és lenyűgöző, mint
Rómeó és Júlia története, de sajnos éppen olyan tragikusnak
is bizonyult.

Aaron megkérte a papától Violet kezét, de az apánk
nagyon féltékenyen őrizte az ő kedvencét. Egyre csak azt
hajtogatta, hogy komolyan meg fogja fontolni a dolgot, de
halogatta a döntést, ameddig csak tudta.

– Ha most belegondolok a történtekbe – sóhajtotta a
Mama, és megtörölgette szemét a csipkés zsebkendővel –,
úgy tűnik, mintha a papa előre látta volna a jövőt, és óvni
akarta volna Violetet a boldogtalanságtól és katasztrófától,
ameddig csak tudja. De – tette hozzá – akkoriban egy fiatal
nő számára az egyetlen út a házasság volt. Ez volt Violet
sorsa, akárcsak az enyém... egy jó megjelenésű, tiszteletre
méltó és vagyonos udvarló és szülői beleegyezés a



házassághoz.
Így végül a papa beleegyezett, és Violet és Aaron

egybekeltek. Nagyon szép esküvő volt. A menyasszony
szinte gyermeknek tűnt, mindenki megjegyezte, hogy az
esküvői ruhájában sem látszott többnek tizenkét évesnél.

– Az esküvő után hamarosan terhes lett. Emlékszem, még
öt hónap elteltével is alig látszott rajta – nevetett a Mama.
Aztán a mosoly eltűnt az arcáról. – De mikor a hatodik
hónapban volt, nagy csapás érte. Aaront, fiatal férjét a
viharban ledobta a lova, és ő beverte a fejét egy sziklába.
Azonnal meghalt – mondta a Mama elcsukló hangon, és nyelt
egyet, mielőtt folytatta volna.

– Violet teljesen tönkrement. Gyorsan hervadt, mint
napfény nélkül a virág, mivel számára a szerelme volt a
napfény; a szerelme tette ragyogóvá és töltötte be
ígéretekkel a világot. Addigra édesapánk is meghalt, így hát
nagyon egyedül érezte magát. Szomorú volt látni, ahogy
lassan elsorvad; szép haja színtelen, fakó lett, tekintete
komor, arcszíne egyre sápadtabb és betegesebb lett, és már
nem érdekelte, hogy mit vesz fel.

– A nők – mondta a Mama – általában a terhességük alatt
látszanak a legegészségesebbnek. Ha a terhesség rendben
zajlik, akkor olyan, mintha a hasukban lévő gyermek éltetné
a testüket. Érted, Lillian?

Bólintottam, noha valójában nem értettem. A legtöbb
terhes nő, akit láttam, óriási volt, esetlen, nyögtek, mikor
leültek, nyögtek, mikor felálltak, és mindig a hasukat fogták,
mintha a baba bármelyik pillanatban kieshetne. A Mama
mosolygott és megsimogatta a hajamat.

– Violetet legyengítette a tragédia, és megviselte a
szomorúság, szegény nem lett erősebb vagy egészségesebb.
Már valóban teher volt számára a terhesség, és mindennap



hosszú órákon át gyászolta elvesztett szerelmét.
A baba érezte anyja testében a nagy szomorúságot, és

úgy döntött, hogy a vártnál korábban születik meg. Egy
éjszaka Violet erős fájdalmakat érzett, és azonnal kihívták
hozzá az orvost. Úgy tűnt, a szülési fájások nem akarnak
véget érni. Egész éjszaka tartottak, még reggel is. Végig ott
voltam mellette, fogtam a kezét, törölgettem a homlokát, és
bátorítottam, ahogy csak tudtam, de az erőfeszítés túl sok
volt neki.

Másnap késő délelőtt megszülettél, Lillian. Gyönyörű
kisbaba voltál, már teljesen kialakult, tökéletes
arcvonásokkal. Mindenki ámuldozott körülötted, és
mindenki abban reménykedett, hogy a születésed gyógyító
hatással lesz Violetre, és lesz majd valami, amiért élni akar,
de sajnos már túl késő volt.

Hamarosan azután, hogy a világra jöttél, Violet szíve
megszűnt dobogni. Mintha addig is csak azért maradt volna
életben, hogy megszülessél, hogy az ő és Aaron gyermeke
megláthassa a napvilágot. Álmában halt meg, finom, lágy
mosollyal az arcán. Biztos voltam benne, hogy Aaron ott vár
rá a túloldalon, kinyújtott karral, hogy a lelkét szorosan a
magáéhoz ölelje.

Az édesanyám túl öreg és beteg volt ahhoz, hogy egy
gyermeknek gondját viselje, így hát elhoztalak a Meadows-
farmra. A százados úrral úgy döntöttünk, hogy felnevelünk,
mintha a sajátunk volnál. Emily akkor néhány hónappal múlt
négyéves, tudta, hogy a húgom kislányát fogadtuk
magunkhoz, de mi gyakran beszéltünk neki rólad, és
megértettük vele, hogy nem szabad elárulnia a titkot. Azt
akartuk, hogy nagyon szép gyerekkorod legyen, és mindig
azt érezd, hogy hozzánk tartozol. Meg akartunk óvni a
tragédiától és bánattól, ameddig csak lehet.



– Ó, Lillian, drágaságom – mondta a Mama, és szorosan
átölelt –, mindig úgy kell ránk gondolnod, mint a saját
szüleidre, és nem úgy, mint a nagybátyádra és a
nagynénédre, mivel legalább annyira szeretünk, mint a
másik két lányunkat. Ugye így gondolsz majd ránk? Mindig
így gondolsz majd ránk?

Nem tudtam, hogy másképp gondolhatnék rájuk, ezért
bólintottam, de a szívem legmélyén egyfajta keserű
fájdalmat éreztem, és tudtam, ez a fájdalom nem múlik el.
Örökkön-örökké velem lesz, és emlékeztet majd, hogy
valamikor árva voltam, és azt a két embert, akik annyira
szerettek és dédelgettek volna, mint ahogy egymást
szerették és dédelgették, még akkor elragadta tőlem a sors,
mielőtt megláthattam volna őket. Önkéntelenül is kíváncsi
lettem.

Már korábban is láttam képeket Violetről, és tudtam,
hogy hol van a többi, de még sosem nézegettem őt akkora
érdeklődéssel, mint ahogy, tudtam, ezentúl veszem majd
szemügyre. Egészen eddig csak egy arc volt a számomra,
egy megható történet, egy olyan sötét fejezete a család
történetének, amelyről jobb nem beszélni és nem emlékezni
rá. Éreztem, hogy ezernyi kérdésem lesz róla és az Aaron
nevű fiatalemberről, de elég okos voltam, hogy tudjam,
minden egyes feltett kérdés fájdalmat okoz a Mamának, és
csak vonakodva bányássza elő a válaszokat az emlékezete
mélyéről.

– Nem kell aggódnod – mondta a Mama. – Semmi nem fog
megváltozni. Rendben?

Azokra a napokra visszagondolva most látom csak, milyen
ártatlan és naiv volt akkor a Mama. Nem változik semmi? A
szeretet bennünket összetartó köteléke elpattant. Igen, ő és
a Papa névleg továbbra is anyám és apám, és természetesen
továbbra is anyámnak és apámnak szólítom őket, de a tudat,



hogy mégsem azok, mélységesen magányossá tett.
Attól a naptól fogva gyakran feküdtem úgy le, hogy

elégedetlen voltam az életemmel, és úgy éreztem, valami
lehúz a lábamnál fogva, s én kapálózom, mint a fuldokló,
mielőtt elmerül. Csak bámultam a sötétbe, és hallottam,
ahogy a Mama egyre csak azt ismételgeti, hogy oda
tartozom. De valóban ide tartozom, vagy csak ide vetett
valami kegyetlen végzet? Milyen szomorú lesz majd
Eugénia, ha megtudja, gondoltam, és ott helyben
elhatároztam, én magam fogom megmondani neki.
Megteszem, mihelyt meggyőződöm arról, elég idős ahhoz,
hogy igazából megértse.

Láttam, milyen fontos a Mamának, hogy úgy tegyek,
igazából nem is számít az egész, úgyhogy egyetértően
mosolyogtam, miután elárulta nekem a családi titkot, és azt
akarta, hogy higgyem el, semmi nem változik meg.

– Igen, Mama, semmi sem változik meg.
– Helyes. Most arra kell koncentrálnod, hogy

meggyógyulj, és nem szabad kellemetlen dolgokra
gondolnod – adta ki az utasítást. – Mindjárt hozom az
orvosságaidat, és utána újra alhatsz egyet. Biztos vagyok
benne, hogy reggelre sokkal jobban fogod érezni magad. –
Adott egy puszit az arcomra, és felállt.

– Soha nem tudnék másképp gondolni rád, mint a saját
gyermekemre – ígérte. Rám villantotta a legmegnyugtatóbb
mosolyát, és magamra hagyott, hogy nyugodtan tűnődhessek
mindazon, amit elmondott nekem.

Reggelre valóban sokkal jobban éreztem magam. A
hidegrázás teljesen elmúlt, a torkom kevésbé volt száraz, és
már nem kapart annyira. Láttam, hogy az idő nagyon
szépnek ígérkezik, kis felhőpamacsok úsztak a vakítóan kék
égen, és nagyon szomorú voltam, hogy a szobában kell



töltenem az egész napot. Olyan jól éreztem magam, hogy fel
akartam kelni és elmenni az iskolába, de a Mama
gondoskodott róla, hogy bevegyem a gyógyszereimet és
megigyam a teámat, s ragaszkodott hozzá, hogy ágyban
maradjak. A tiltakozásom eredménytelen volt. Tele volt
történetekkel olyan gyerekekről, akik nem fogadtak szót, és
végül olyan betegek lettek, hogy kórházba kellett vinni őket.

A Mama távozása után az ajtó lassan kinyílt.
Odafordultam és megláttam Emilyt, ahogy ott áll és bámul
rám, olyan haraggal a szemében, mint korábban még
sosem.

Aztán hirtelen elmosolyodott, olyan fagyos mosollyal, hogy
az ajka elkeskenyedett, nekem pedig a hideg futott végig a
hátamon.

– Tudod, hogy miért vagy beteg – mondta. – Ez a
büntetésed.

– Ez nem büntetés – feleltem, és még csak meg sem
kérdeztem, miért büntetnének. A mosoly ott maradt az
arcán.

– De igenis, büntetés. Mert neked oda kellett menned a
Mamához és elpanaszolni, hogy mit mondtam. Csak még
több bajt hoztál a családra. Nagyon pocsék volt a
vacsoránál, a Mama siránkozott, a Papa meg mindkettőnkre
kiabált. És ez mind temiattad. Pont olyan vagy, mint egy
rossz ómen.

– Nem, nem vagyok olyan – tiltakoztam. Noha nem tudtam
pontosan, mi is az az ómen, Emily szavaiból azt vettem ki,
hogy csak valami rossz lehet.

– De olyan vagy. Mióta csak befogadtak, balszerencsét
hozol a családra. Egy héttel az érkezésed után Tottie apját
elütötte a szénásszekér, összeroncsolta a mellkasát, utána
ott volt az a tűz az istállóban, elpusztultak a tehenek és a



lovak. Sorscsapás vagy – mondta perzselő dühvel.
Megráztam a fejem, de addigra már forrón patakzottak a
könnyeim. Emily néhány lépést tett befelé, és olyan
gyűlölettel meresztette rám a szemét, hogy
összekuporodtam az ágyamban, és felhúztam a takarót az
államig.

– És amikor Eugénia született, neked akkor is be kellett
menned és megnézned. Neked kellett az elsőnek lenned,
énelőttem mentél be, és mi történt? Eugénia azóta is beteg.
Őt is elátkoztad – fröcsögte.

– Nem átkoztam el! – kiáltottam. Az már túl sok volt, hogy
a húgom betegségéért is engem okolt. Semmi nem jelentett
nagyobb gyötrelmet a számomra, mint Eugéniát látni, ahogy
kapkodja a levegőt, ahogy már pár lépés után elfárad, ahogy
hiába próbál úgy játszani, mint a hasonló korú kislányok.
Szinte a szívem szakadt meg tőle, ahogy bámult ki a szobája
ablakán, vágyakozva, hogy ő is szaladgálhasson a mezőn,
nevetve kergethesse a madarakat és mókusokat. Vele
voltam, amennyit csak tudtam, szórakoztattam, néha
megnevettettem, és megcsináltam helyette mindazokat a
dolgokat, amelyeket ő maga nem tudott megtenni, miközben
Emily alig szólt hozzá, és a törődés legcsekélyebb jelét sem
mutatta.

– Eugénia nem lesz hosszú életű, de te igen – vetette oda
Emily. – És mindez temiattad van.

– Hagyd abba! Ne mondj ilyeneket! – sikítottam, de őt ez
egy cseppet sem fogta vissza.

– Nem kellett volna árulkodnod rám – szólt hűvösen,
feltárva ádáz dühének igazi okát. – Nem kellett volna
ellenem fordítanod a Papát.

– Nem fordítottam ellened – mondtam a fejem rázva. –
Nem is láttam a Papát, amióta hazajöttem az iskolából –



tettem hozzá, és egyre hangosabban zokogtam. Emily
néhány pillanatig undorral nézett rám, majd elmosolyodott.

– Imádkozom – mondta. – Mindennap azon imádkozom,
hogy Isten megkíméljen minket az ómen átkától. Egy nap
majd meghallgatja az imádságomat – ígérte, miközben
behunyt szemét a mennyezet felé emelte, a karját lazán
leengedte, és szorosan ökölbe szorította a kezét –, téged
pedig behajítanak a tengerbe, ahol megesz majd egy bálna.
Mint ahogy Jónással történt a Bibliában.

Egy pillanatra megállt, majd leeresztette a fejét, és
csúfondárosan felnevetett. aztán sarkon fordult és kiment a
szobámból. A láz helyett most már a félelemtől reszkettem.

Aznap egész reggel azon tépelődtem, amit Emily mondott,
és tűnődtem, vajon lehet-e igazság benne. A szolgáink közül
a legtöbben, különösen Louella és Henry, hittek a jó
szerencsében és a balszerencsében. Voltak varázserejű
tárgyak, és találkozhattunk a gonosz jeleivel, megvolt, hogy
mit kell tenni balszerencse ellen. Eszembe jutott Henry,
ahogy hangosan lehordott egy embert, aki az istállóban várt
valamire, és közben pókokat öldösött.

– Balszerencsét zúdítasz mindannyiunkra! – rontott neki
Henry. Elküldött Louellához, hogy hozzak egy maréknyi sót.
Mikor visszamentem a sóval, ráparancsolt az emberre, hogy
háromszor forduljon körbe, és szórja le a sót a jobb válla
fölött. Azonban még ezt sem tartotta elégnek, mert a férfi
túl sok pókot ölt meg.

Ha Louella leejtett egy kést a konyhában, akkor szó
szerint könnyekben tört ki, mert ez közeli hozzátartozó
halálát jelentette. Tucatszor keresztet vetett, és egy perc
alatt annyi imát mondott el, amennyit csak tudott, és
reménykedett benne, hogy ezzel megállította a rontást.

Henry a madarak röptéből és a bagolyhuhogásból meg



tudta mondani, hogy valakinek halott kisbabája születik,
vagy hogy minden ok nélkül kómába esik valaki. A gonosz
szellemek elűzésére régi lópatkókat szegezett fel az ajtók
fölé mindenütt, ahol csak a Papa megengedte, és ha egy
disznónak vagy tehénnek torz ivadéka született, a nap jó
részét azzal töltötte, hogy remegve készült valami nagyobb
csapásra.

Babona, balszerencse, átok – mind hozzátartoztak a mi
világunkhoz. Emily tisztában volt vele, hogy mitől félek,
ezért mondta olyan gyűlölettel, hogy balszerencsét hozok az
egész családra. Mivel már tudtam, hogy a születésem az
igazi anyám halálát jelentette, akaratlanul is azt hittem,
hogy Emilynek igaza van. Csak abban reménykedtem, hogy
Henry ismer valami módot, amivel vissza lehet fordítani a
rontást, amit mások fejére hozok.

Mikor a Mama később visszatért, könnyek között talált.
Persze azt gondolta, hogy azért sírok, mert nem mehetek
iskolába. Nem akartam beszélni neki Emily látogatásáról,
mert csak feldühítette volna, és baj lett volna belőle, amiért
később Emily engem okolna. Ehelyett bevettem az
orvosságomat, aludtam és vártam, hogy a betegség
kiengedjen a markából.

Mikor aznap Emily visszatért az iskolából, megállt a
szobámnál, és bedugta a fejét az ajtón.

– Hogy érzi magát a kis hercegnő? – kérdezte a Mamát,
aki ott ült mellettem.

– Sokkal jobban – mondta a Mama. – Hoztál neki valami
házi feladatot?

– Nem. Miss Walker azt mondja, nem tud küldeni semmit,
mindent az iskolában kell megcsinálni – állította Emily. – A
többi új diák mind rengeteget tanult ma – tette hozzá, és
kiballagott.



– Ne aggódj – mondta gyorsan a Mama. – Egykettőre
behozod a többieket. – Mielőtt ellent tudtam volna mondani,
a Mama témát váltott. – Eugéniát nagyon felizgatta, hogy
beteg vagy, és szívből kívánja, hogy mielőbb meggyógyulj.

Ettől nemhogy jobban nem lettem, még rosszabbul
éreztem magam. Eugénia, aki beteg, és ideje nagy részét
ágyban tölti, aggódik értem. Ha bármi részem van abban,
ami a húgommal történt, akkor reméltem, Isten megbüntet
érte. Mikor a Mama kiment, a párnába fúrtam az arcom, és
telesírtam a könnyeimmel. Most először ötlött fel bennem,
hogy vajon a Papa is engem okol-e Eugénia betegségéért.
Biztos voltam benne, ő mondta Emilynek, hogy olvassa el
Jónás történetét a Bibliában.

Amíg beteg voltam, a Papa egyszer sem nézett be hozzám,
de csak azért nem, mert szerinte a beteg gyerekekkel való
törődés kizárólagosan női feladat. Emellett még,
vigasztaltam magam, mindig nagyon sokat dolgozik, hogy az
ültetvény jövedelmező legyen. Ha nem az irodájában hajolt
a könyvek fölé, a farmon végzett munkát ellenőrizte, vagy
piacot keresett a dohányunk számára. A Mama
panaszkodott is a gyakori lynchburgi vagy richmondi utak
miatt, mert szerinte a Papa néhány játékbarlangot is útba
ejtett, hogy kártyázzon. Nem egy alkalommal hallottam,
hogy ezen civakodnak.

A Papa heves vérmérsékletű ember volt, és ha efféle
vitára került a sor, az rendszerint azzal végződött, hogy
valamit a falhoz vágott, vagy becsapta az ajtót. Az
összetűzés végén a Mama arca rendszerint könnyes volt.
Szerencsére ezek a veszekedések nem voltak gyakoriak.
Úgy jöttek, mint a nyári viharok, egy kis ideig hevesen és
vadul dühöngtek, majd gyorsan el is vonultak, és visszatért a
nyugodt légkör.

Három nappal azután, hogy beteg lettem, a Mamáék úgy



döntöttek, már majdnem teljesen jól vagyok, és mehetek
iskolába. Mindazonáltal a Mama ragaszkodott hozzá, hogy
Henry kivételesen fogjon be a kocsiba, és vigyen el minket.
Emilynek egyáltalán nem tetszett az ötlet, mikor a Mama
bejelentette a vacsoránál.

– Mikor tavaly én voltam beteg, engem nem vittek
kocsival az iskolába – tiltakozott.

– Több időd volt a gyógyulásra – felelte a Mama. – Emily,
drágám, neked nem volt szükséged a fuvarra.

– De szükségem volt rá. Halálosan kimerültem, mire
megérkeztem, de nem panaszkodtam, nem nyafogtam és
sírtam, mint egy kisbaba – bizonygatta, és rám villantotta a
szemét az asztal túloldaláról. A Papa összecsukta az
újságját. A desszertre és a kávéra vártunk. Az újságja fölött
megrovó pillantásban részesítette Emilyt, és tudtam, hogy
Emily ezért is engem hibáztat majd.

– Tudok gyalogolni. Mama – mondtam.
– Persze hogy tudsz, drágám, de nincs értelme

kockáztatni, hogy visszaess csak azért, hogy a lovaknak
megspóroljunk pár mérföldet, nem igaz?

– Én, pedig nem megyek a kocsin – mondta Emily kihívóan.
– Nem vagyok csecsemő.

– Hadd, gyalogoljon – jelentette ki a Papa. – Ha
ragaszkodik hozzá.

– Emily, drágám, néha minden ok nélkül olyan makacs
tudsz lenni – sóhajtotta a Mama. Emily nem válaszolt, és
másnap reggel be is tartotta a fogadalmát. Egy kicsit
korábban indult, és olyan gyorsan ment, ahogy csak tudott.
Mire Henry kiállt a ház elé a lóval és a kocsival, Emily már
messze járt a bekötőúton. Felültem Henry mellé, és
elindultunk, miközben a Mama még ellátott jó tanácsokkal.



– Hagyd magadon begombolva a pulóvered, és ne maradj
kint túl sokáig a szünetben.

– Igen, Mama – kiáltottam vissza. Henry a lovak közé
csapott. Percekkel később megláttuk Emilyt, ahogy a fejét
leszegve gyalogol. Magas, sovány teste meghajlott, hogy
minél inkább szaporázhassa a lépteit. Henry lekiabált neki:

– Nem akarsz most már felszállni, Emily kisasszony?
Nem válaszolt, még csak ránk sem nézett. Henry

bólintott, és folytattuk az utunkat.
– Ismertem egyszer egy nőt, aki pont ilyen makacs volt –

mondta. – Senki nem vette feleségül addig, amíg nem jött
egy férfi és fogadást nem kötött arra, hogy ő biza ki tudja
gyógyítani a nőt a makacsságból. Szóval megesküsznek, és
azzal a kocsival mennek haza a templomból, ami elé a nőnek
a csökönyös öszvérét fogták be. Az öszvér egyszer csak
megáll. A férj leszáll, odamegy hozzá, és azt mondja, ,,egy”.
Utána visszaül a kocsira, és mennek tovább, de az öszvér
újra csak megáll. Megint leszáll a férj, és azt mondja,
„kettő”. Elindulnak és mennek, de az öszvér megáll
harmadszor is. Leszáll a kocsiról a férfi, és lelövi az öszvért.
A nő kiabálni kezd vele, hogy mostan nekik kell vinni az
összes cókmókot. Mikor befejezte, a férfi a szemébe néz, és
azt mondja, „egy”.

Henry harsogva nevetett a saját történetén. Utána
odahajolt hozzám, és azt mondta:

– Tiszta szívemből kívánom, hogy jöjjön valaki, aki egyszer
azt mondja Emily kisasszonynak: ,,egy”.

Mosolyogtam, noha nem voltam teljesen biztos benne,
hogy megértettem a viccet, és hogy mire célzott vele Henry.
Henrynek amúgy is minden helyzetre volt egy története.

Miss Walker örült, hogy újra láthat. Leültetett az első
padba, és többször szakított időt, hogy egyedül csak velem



foglalkozzék, hogy utolérjem a többieket. A nap végén azt
mondta, sikerült felzárkóznom. Olyan, mintha egy percet
sem mulasztottam volna. Emily hallotta a nekem címzett
dicsérő megjegyzést, és gyorsan másfelé nézett.

Henry kint várt a kocsival, hogy hazavigyen minket. Talán
mert belátta, hogy értelmetlenség makacskodnia, vagy
egyszerűen nagyon fáradt volt, ezúttal Emily is felszállt.
Felültem előre, és ahogy megindultunk, észrevettem a kocsi
alján egy rongyot. Bele volt bugyolálva valami, és az a
valami hirtelen megmozdult.

– Mi az, Henry? – kiáltottam fel egy kicsit ijedten. Emily
átkukucskált a vállam fölött.

– Ajándék nektek – mondta, és kiemelte a rongyból a
legtündéribb hófehér cicát, amelyet valaha is láttam.

– Ó, Henry! Fiú vagy lány? – kérdeztem, és az ölembe
vettem az állatot.

– Lány – mondta Henry. – A mamája már nem gondoskodik
róla. Árva lett.

A cica ijedt szemmel méregetett, amíg meg nem öleltem
és babusgatni nem kezdtem.

– Mi legyen a neve?
– Legyen Hópihe – javasolta. – Mikor alszik és a mancsai

közé dugja a fejét, pont úgy néz ki, mint egy nagy, kövér
hópihe.

Henrynek igaza volt. Az út többi részén hazáig Hópihe
aludt az ölemben.

– Nem hozhatod be a házba – mondta Emily, ahogy
befordultunk a bekötőútra. – A Papa semmilyen állatot nem
tűr meg a házban.

– Keresünk majd neki helyet az istállóban – ígérte Henry.
Mikor megérkeztünk a házhoz, a Mama ott várt a verandán,



látni akarta, hogy vagyok. Alig vártam, hogy
megmutathassam neki a cicámat.

– Jól vagyok. Mama. Semmi bajom sincs, fáradt se vagyok,
és nézd – mondtam felemelve Hópihét Henrytől kaptam
ajándékba. Egy lány macska, Hópihének neveztük el.

– Milyen parányi – mondta a Mama. – Milyen imádnivaló.
– Mama – kérdeztem lehalkított hangon –, tarthatnám

Hópihét a szobámban? Kérlek. Nem fogom kiengedni a
szobából. Ott etetem, tisztán tartom és...

– Nem hiszem, drágám. A százados úr a vadászkutyákat
még a verandán sem tűri meg.

Szomorúan lehajtottam a fejem. Hogy lehet az, hogy
valaki ne akarjon beengedni a házba egy ilyen édes, puha
kis jószágot, mint Hópihe?

– Még csak kölyök, Mama – könyörögtem. – Henry azt
mondja, a mamája már nem törődik vele. Árva – tettem
hozzá. A Mama szemébe szomorúság költözött.

– Hát... – mondta – az elmúlt hét borzasztó volt a
számodra. Egy kis időre esetleg megtarthatod.

– Nem lehet! – tiltakozott Emily. Csak azért maradt, mert
látni akarta, mit csinál a Mama. – A Papának nem fog
tetszeni.

– Ne aggódjatok, lányok, beszélek róla az apátokkal.
– Én nem akarom azt a macskát a házban – mondta

dühösen Emily.
– Nem az enyém; az övé. Henry csak neki adta – vetette

oda, és beviharzott az ajtón.
– Még ki se kukucskáljon ez a cicus az ajtódon –

figyelmeztetett a Mama.
– Megmutathatom Eugéniának, Mama? Meg?



– Igen, de utána vidd be a szobádba.
– Hozok neked egy dobozt meg homokot – mondta Henry.
– Köszönöm, Henry – szólt a Mama, majd felém fordult, és

rám emelte mutatóujját. – De te leszel a felelős azért, hogy
a homok mindig tiszta legyen – figyelmeztetett.

– Tiszta lesz, ígérem.
Eugénia izgalomba jött, mikor bevittem hozzá Hópihét.

Leültem az ágyára, és elmondtam neki mindent az iskoláról,
hogy milyen olvasásleckét kaptam Miss Walkertől, és milyen
betűket tudok már kiolvasni. Amíg én meséltem, Eugénia
Hópihével játszott, egy madzagot húzogatott előtte, majd a
hasát csiklandozta. Mikor láttam, mekkora örömét leli
benne, elgondolkodtam, hogy a Mamának és a Papának
miért nem jutott eszébe, hogy vegyenek neki valamilyen
háziállatot.

Eugénia hirtelen tüsszögni és zihálni kezdett, úgy, ahogy
roham előtt szokta. Megijedtem, és hívtam a Mamát, aki
Louellával együtt szaladt be. A karomba vettem Hópihét,
amíg a Mama és Louella Eugéniával foglalkoztak. Az
eredmény az lett, hogy ki kellett hívni Cory doktort.

A doktor távoztával a Mama bejött a szobámba. A
sarokban ültem Hópihével, még mindig az átélt borzalmak
hatása alatt voltam. Úgy tűnt, ez is Emily vádjait erősíti:
mindenkire csak balszerencsét hozok.

– Sajnálom, Mama – mondtam gyorsan. Rám mosolygott.
– Nem a te hibád, Lillian, drágám. Cory doktor szerint

Eugénia bizonyára allergiás a macskákra, és ez csak
súlyosbítaná az állapotát. Attól félek, ezek után nem
tarthatod a házban. Henry majd keres neki egy jó kis helyet
az istállóban, ahol akkor látogatod meg, amikor csak
akarod.



Bólintottam.
– Henry kint várakozik. Odaviheted neki a cicát, és

elhelyezhetitek az új otthonában. Rendben?
– Rendben, Mama – mondtam és kimentem. Henryvel

beraktuk Hópihe dobozát egy sarokba, nem messze az első
jászoltól. A következő napokban gyakran elvittem Hópihét
Eugénia ablaka alá, hogy ő is láthassa. Az ablakhoz nyomta
orrocskáját, és mosolygott a cicámra. Borzasztó érzés volt,
hogy nem érinthette meg. Nem számított, milyen
igazságtalanságok történtek velem, egyik sem tűnt olyan
kegyetlennek, mint a húgomat érő csapások.

Még ha van is olyan, hogy jó szerencse és balszerencse,
gondoltam, miért velem büntetne Isten egy olyan édes
kislányt, mint Eugénia? Emilynek nem lehet igaza, az
lehetetlen. Attól kezdve így kezdtem az esti imáimat:

– Mennyei Atyám, kérlek, add, hogy Emily tévedjen!
Kérlek Téged!

Az elkövetkező hetekben mindig annyira vártam az
iskolát, hogy kifejezetten gyűlöltem a hétvégéket.
Berendeztem egy kis egytermes iskolát Eugénia és a magam
számára, mint ahogy ígértem is neki. Volt benne egy kis
tábla meg kréta, és bevittem az elsős olvasókönyvemet.
Sok-sok órát töltöttem azzal, hogy Eugéniát tanítgattam
mindarra, amit én már tudtam, és noha túl fiatal volt még az
iskolakezdéshez, rendkívüli türelme volt, és meg is tanult
dolgokat.

A betegsége ellenére Eugénia nagyon vidám kislány volt, a
legegyszerűbb dolgoknak is tudott örülni: a pacsirta
énekének, a magnóliafák virágzásának, vagy egyszerűen
annak, ahogy az ég színe azúrkékről olyan halványkékké
változott, mint a vörösbegy tojása. Ült az ablak mellett a
székén, és úgy bámult ki a világba, mint egy más bolygóról



érkezett utas, aki mindennap valami mást lát. Eugénia
csodálatos dolgokat volt képes meglátni, és valahányszor
kitekintett az ablakon, mindig valami újat vett észre.

– Nézd, ott egy elefánt, Lillian – mondta, és egy hajlott
cédrustörzsre mutatott, amely valóban emlékeztetett az
elefánt ormányára.

– Talán művész leszel, mire felnősz – mondtam neki, és
javasoltam is a Mamának, hogy vegyen Eugéniának festéket
és igazi festőecseteket. Nevetett, és meg is vette a
pasztellkrétát és a kifestőkönyveket, de amikor Eugénia
jövőjéről beszéltem neki, mindig nagyon szótlan lett, és
visszavonult, hogy a spinéten játsszon vagy olvasson.

Emily természetesen mindent kritizált, amit Eugénia és én
tettünk, és különösen nagy kedvét lelte abban, hogy az
Eugénia szobájában berendezett játék iskolát gúnyolja.

– Semmit nem ért abból, amit magyarázol, és úgysem
megy majd iskolába. Kész időpocsékolás – mondta.

– Nem, nem az, és igenis járni fog iskolába.
– Még a ház körül is nehezére esik a séta – mondta Emily

magabiztosan. – El tudod képzelni, hogy akár csak a
bekötőút végéig is elmenjen?

– Henry majd elviszi kocsival – tartottam ki.
– A Papa nem engedheti, hogy naponta kétszer ilyen célra

használják a kocsit és a lovakat, és emellett Henrynek
megvan itthon is a maga munkája – mutatott rá élvezettel
Emily.

Megpróbáltam elereszteni a fülem mellett, amit mond, de
a szívem mélyén tudtam, hogy valószínűleg igaza van.

Az iskolában olyan jól haladtam, hogy Miss Walker engem
állított példaként a többiek elé. Emilyt hátrahagyva
nekiiramodtam majdnem mindennap a bekötőúton, hogy



megmutassam a Mamának a dolgozataimat, rajtuk a kis
csillagokkal. A vacsoránál a Mama lehozta őket megmutatni
a Papának, aki rábámult a dolgozatokra, bólintott, és rágott
tovább. Úgy döntöttem, hogy az összes „Kiváló” és „Nagyon
jó” munkámat kitűzöm Eugénia szobájának falára. Legalább
annyira büszke volt rájuk és örült nekik, mint én.

Az első iskolai évem novemberének közepére Miss Walker
egyre több felelősséggel bízott meg. Akárcsak Emily, én is
segítettem a többieknek megtanulni azokat a dolgokat,
amiket én már tudtam. Emily nagyon szigorú volt azokkal a
diákokkal, akikkel foglalkoznia kellett az osztályban, és
bepanaszolta őket, ha nem figyeltek. Sokaknak közülük a
sarokban kellett ülni a rossz gyerekek csúcsos
papírsapkájával a fejükön, ha Emily megmondta őket Miss
Walkernek. Nagyon népszerűtlen volt az iskola diákjai
között, de Miss Walker ezt cseppet sem bánta. Bármikor
hátat fordíthatott vagy kimehetett az osztályból, és tudta,
számíthat Emilyre, a jelenlétében senki sem fog
rosszalkodni. Emellett Emily nem is bánta, hogy
népszerűtlen. Élvezte a hatalmat, és többször is mondta,
hogy egyébként sincs senki az iskolában, akivel barátkozni
akarna.

Egy nap, amikor Niles Thompsont azzal vádolta, hogy egy
összerágott papírgalancsinnal megdobta Charlie Gordont,
Miss Walker a sarokba ültette Nilest. Niles tiltakozott, és
ártatlannak vallotta magát, de Emily kitartott a vádja
mellett.

– Láttam, hogy ő tette, Miss Walker – mondta, és Nilesra
szegezte acélos tekintetét.

– Ez hazugság. Hazudik – tiltakozott Niles. Rám nézett, és
én felálltam.

– Miss Walker, nem Niles dobta a papírgalacsint –



mondtam, megcáfolva Emilyt. Emily arca céklavörössé vált,
orrlyukai kitágultak, mint a horkantó bikáé.

– Emily, egész biztos vagy benne, hogy Niles volt? – tette
fel neki a kérdést Miss Walker.

– Igen, Miss Walker. Lillian csak azért mond mást, mert
szereti Nilest – válaszolta hűvösen. – Kézen fogva jönnek
iskolába és mennek haza.

Most rajtam volt a sor, hogy elpiruljak. Az osztályban
minden fiú vigyorgott, néhány lány kuncogott.

– Ez nem igaz! – kiáltottam. – Én...
– Ha nem Niles dobta a papírgalacsint, Lillian, akkor ki

volt az? – kérdezte Emily sürgetően, csípőre tett kézzel.
Ránéztem Jimmie Turnerre, ő dobta a galacsint. Gyorsan
elfordította a tekintetét. Nem voltam képes árulkodni, ezért
csak megráztam a fejem.

– Rendben van – mondta Miss Walker. Addig nézett
szigorú tekintettel az osztályra, amíg mindenki a padjára
nem meredt. – Ebből elég volt. – Nileshoz fordult. – Te
dobtad a papírgalacsint, Niles?

– Nem én voltam – felelte Niles.
– Korábban még nem volt veled baj, ezért most hiszek

neked, de ha még egy galacsint meglátok a padlón a nap
végén, az összes fiú itt marad még félórát tanítás után.
Megértettétek?

Senki nem szólt. Mikor a tanításnak vége lett, és
csendben egymás után kimentünk az osztályból, Niles
odajött hozzám.

– Köszönöm, hogy kiálltál mellettem – motyogta. – El sem
tudom képzelni, hogy lehet ez a nővéred – tette hozzá
dühösen, Emilyre meredve.

– Nem vagyok a nővére – mondta örömmel Emily. – Árva,



akit évekkel ezelőtt befogadtunk. – Elég hangosan mondta
ahhoz, hogy az összes gyerek hallja. Mindenki rám nézett.

– Nem, nem vagyok árva – jajdultam fel.
– Dehogynem. Az anyja szülés közben meghalt, és

magunkhoz kellett vennünk – mondta Emily. Összehúzott
szemmel előrelépett, és hozzátette: – Vendég vagy a
házamban, mindig is az leszel. Bármit kapsz is a szüleimtől,
az könyöradomány, mint egy koldusnak – mondta, és
győzelmes mosollyal fordult a körülöttünk összegyűlt tömeg
felé.

Elfutottam, mert attól tartottam, elsírom magam. Olyan
gyorsan szaladtam, amilyen gyorsan csak tudtam. Mikor
megálltam, eleredtek a könnyeim, és sírtam egész úton
hazafelé. A Mama nagyon dühös volt Emilyre azért, amit
tett, és az ajtóban várta.

– Te vagy a legidősebb, Emily, neked kéne, hogy a legtöbb
eszed legyen – mondta a Mama. – Nagyot csalódtam
benned, és a százados úr sem lesz elragadtatva a
történtektől.

Emily gyűlöletteljes pillantással végigmért, és felviharzott
a lépcsőn a szobájába. Mikor a Papa bejött, a Mama
beszámolt neki Emily viselkedéséről, mire a Papa jól
leteremtette őt. Nagyon csendben volt a vacsoránál, és nem
volt hajlandó felém nézni.

Másnap az iskolában láttam, hogy a gyerekek közül sokan
rólam suttognak. Emily többé senkinek nem mondott semmit
előttem, de biztos voltam benne, állandóan suttog rólam.
Igyekeztem nem tudomást venni róla, hogy ne zavarjon a
tanulásban és az iskola élvezetében, de az egész olyan volt,
mintha minden reggel egy fekete felhő jelent volna meg a
fejem felett, és kísért volna egészen az iskoláig.

Emily azonban nem elégedett meg azzal, hogy



kényelmetlenül és kínosan érezzem magam az
osztálytársaim előtt. Felbőszítettem, amikor ellentmondtam
neki Niles Thompsonnal és a galacsinnal kapcsolatban,
ezért megesküdött rá, hogy addig büntet apránként, amíg
csak tud. Megpróbáltam távol tartani magam tőle, az
iskolába menet vagy lemaradtam, vagy előreszaladtam, és
mindent megtettem annak érdekében, hogy egész nap
elkerüljem.

Eugéniának panaszkodtam róla, és a húgom együttérzően
hallgatta, de mindketten tudtuk, Emily Emily marad, és
semmiképp sem lehet őt megváltoztatni vagy
megakadályozni abban, hogy gyűlöletes dolgokat csináljon
és mondjon. Úgy viseltük el, mint a rossz időjárást. Vártuk,
hogy elmúljon.

Emilynek csak egy alkalommal sikerült elérnie, hogy
Eugénia is és én is egyszerre sírtunk. Akkor megfogadtam,
sosem bocsátok meg neki.



3
MEGTANULT LECKÉK

Az után a borzasztó nap után, mikor Eugénia rohamot
kapott miatta, Hópihe ugyan nem jöhetett be a házba, de
valahogy mégis érezte, a húgom mennyire szereti és
vonzódik hozzá. Majdnem minden délután, ahogy nyugat felé
tartó útján a nap túljutott hatalmas házunkon, Hópihe
előballagott, és keresett magának egy kis füves részt
Eugénia ablaka alatt, ahol elnyújtózott, és élvezte a
meleget. Ahogy ott feküdt, elégedetten dorombolt, és lesett
fel Eugéniára, aki az ablak mellett ült, és beszélt hozzá az
üvegen keresztül. Eugénia éppen olyan lelkesen
tájékoztatott engem Hópihéről, mint én őt az iskoláról.

Néha, mikor megérkeztem. Hópihe még akkor is ott volt:
hófehér folt a smaragdzöld mezőben. Mindig attól
tartottam, hogy ahogy felnő, szürke és koszos lesz, és úgy
fog kinézni, mint a többi kinti macska, amelyek a kőfalak
nyílásaiban húzták meg magukat, vagy a
szerszámoskamránk és füstölőnk sötét zugaiban. Tejfehér
prémjén minden apró porszem meglátszott, de Hópihe
egyike volt azoknak a macskáknak, amelyek a legkisebb
foltot sem tűrték magukon. Hosszú órákon keresztül
mosakodott csukott szemmel, módszeresen nyalogatta a
bundáját, mancsait és hasát a rózsaszín nyelvével.

Hópihe hamarosan erős és kecses macskává fejlődött, a
szeme úgy ragyogott, mint a gyémánt. Henry jobban
szerette, mint bármely más állatot az ültetvényen, és
gyakran etette őt nyers tojással. Mint mondta, attól volt
olyan dús és fényes a bundája.

– Már most ő a banda legfélelmetesebb vadásza – közölte



velem. – Láttam, egyszer addig kergette egy egér árnyékát,
amíg megtalálta az egeret.

Mikor Eugéniával üldögéltem az ablaknál, és órákig
beszélgettünk iskola után, vagy olvastam neki, mindketten
felfigyeltünk rá, ha Hópihe jött vagy ment, mindazonáltal
minket nem a vadásztehetségével ejtett bámulatba. Azzal
bűvölt el, ahogy szemtelen önbizalommal végigballagott az
ültetvényen, mintha csak azt akarná mondani: „Tudom, hogy
én vagyok itt a legszebb macska, és jobb, ha ezt mind
megjegyzitek.” Eugéniával nevettünk, és Hópihe, aki egész
biztos hallott minket, megtorpant, és egy pillantást vetett
felénk, mielőtt továbbporoszkált volna, hogy valami
zsákmány után nézzen.

Nyakörv helyett Eugénia egyik rózsaszín szalagját
kötöttük a nyakába. Először megpróbálta leszedni magáról,
de idővel hozzászokott, és azt is olyan tisztán tartotta, mint
a bundáját. Idővel társalgás közben – akár a Mamával és a
Papával, Louellával és a többi cseléddel vagy Emilyvel –
minduntalan szóba kerültek a Hópihéről szóló történetek.

Egy szürke, viharos napon iskola után futottam a
bekötőúton, hogy elkerüljem a záport, amely cakkos szélű,
haragos kinézetű felhők formájában közelgett. Még Emilyt
is lehagytam, aki szemét félig lehunyva, száját olyan
szorosan összecsukva gyalogolt, hogy keskeny ajkai egész
belefehéredtek. Tudtam, hogy felbosszanthattam vagy
feldühíthettem valamivel, vagy az iskolában volt valami
kellemetlensége. Azt gondoltam, esetleg amiatt dühös, hogy
Miss Walker annyira megdicsérte az írásbeli feladatomat.
Akármi bosszantotta is, vékony teste felfúvódott, vállát
felhúzta, úgy nézett ki, mint egy hatalmas varjú. El akartam
kerülni őt és az éles nyelvét, amellyel a szívem közepét
akarta megcélozni.

A bejárati ajtóig még hátralévő közel száz métert úgy



tettem meg, hogy még a kavicsok is repültek a talpam alól.
Lihegve berontottam a házba, és alig vártam, hogy
megmutathassam Eugéniának az első írott mondataimat a
piros tintával a lap tetejére firkantott „Kiváló” szóval. A
kezemben szorongattam a dolgozatot, és úgy lengettem,
mint néhány festményünkön a déliek a zászlót az északiak
ellen vívott csatában. A lábam csattogott az előszoba
padlóján, ahogy berohantam Eugénia szobájába. Izgatottan
belekezdtem a mondanivalómba.

Azonban elég volt egyetlen pillantást vetnem rá, hogy
elszálljon az örömöm. A levegő olyan gyorsan kiment a
tüdőmből, mint ahogy a kipukkadt léggömbből illan el.
Eugénia nyilvánvalóan sírt; az arcát még mindig
könnypatakok szántották, könnycseppek hullottak az álláról.

– Mi a baj, Eugénia? Miért sírsz? – kérdeztem, és feszült
arccal vártam a szomorú választ. – Fáj valami?

– Nem. – A játék babáim öklénél nem nagyobb öklével
kitörölte a könnyeket a szeméből. – Hópihe – mondta. –
Eltűnt.

– Eltűnt? Az nem lehet – mondtam a fejem rázva.
– De igen, eltűnt. Egész nap nem jött az ablakhoz, és

Henryt kértem meg, hogy keresse meg – közölte Eugénia
remegő hangon.

– És?
– Nem találja, pedig megnézte mindenhol – mondta, és

felemelte a karját. – Hópihe elszökött.
– Hópihe nem szökne csak úgy el – mondtam

magabiztosan.
– Henry azt mondja, hogy bizonyára elkóborolt.
– Téved – mondtam. – Én magam nézek utána, és

idehozom az ablakod elé.



– Megígéred?
– Szavamra – mondtam, sarkon fordultam, és éppolyan

gyorsan távoztam a szobából, mint ahogy berontottam.
A Mama kiszólt az olvasószobájából:
– Te vagy az, Lillian?
– Mindjárt visszajövök, Mama – mondtam, és a bejáratnál

álló asztalkára tettem a füzetemet és a „Kiváló” minősítést
kapott feladatlapomat, és mentem, hogy megkeressem
Henryt. Láttam, hogy Emily lassan lépked a ház felé, tágra
nyitott szemmel, mereven felemelt fejjel.

– Henry nem találja Hópihét – szóltam oda neki. Emily
önelégülten elvigyorodott, és ment tovább a ház felé. Futva
megkerültem a házat, és megtaláltam Henryt, aki éppen az
egyik tehenet fejte. Elég fejőstehenünk, csirkénk és
disznónk volt, hogy elláthassuk magunkat mindennel, és
nagyrészt Henry feladata volt az állatokról való
gondoskodás. Felnézett, ahogy beszaladtam hozzá.

– Hol van Hópihe? – kérdeztem levegő után kapkodva.
– Nem tudom. Ez nagyon furcsa. A nőstény macskák nem

kóborolnak el csak úgy, mint a hímek. Már egy ideje nem
volt benn a helyén az istállóban, és az ültetvényen se láttam
semerre egész nap. – Megvakarta a fejét.

– Meg kell őt találnunk. Henry.
– Tudom, Lillian kisasszony. Kerestem én minden szabad

pillanatomban, de szőrén– szálán eltűnt.
– Majd én megtalálom – mondtam eltökélten, és

kiviharzottam az udvarra. Szétnéztem a disznóól és a
csirkék ketrecei körül. Hátramentem az istálló mögé, majd
végigmentem a keleti legelőre vezető ösvényen, oda, ahol a
tehenek legeltek. Benéztem a füstölőházba és a
szerszámoskamrába is. Az összes többi macskánkat



megtaláltam, de Hópihe nem volt sehol. Elszontyolodva
lementem a dohány földekre, és megkérdeztem néhány
munkást, de ők sem látták.

Ezután visszasiettem a házhoz. Abban bíztam, hogy
Hópihe akárhol volt is, közben visszatért, de Henry
egyszerűen csak a fejét rázta, amikor meglátott.

– Hol lehet, Henry? – kérdeztem a sírás határán.
– Hát, Lillian kisasszony, az utolsó dolog, amire

gondolhatok, hogy ezek a macskák néha lemennek a tóhoz,
és a parthoz közel úszó apró halakra vadásznak a
mancsukkal. Talán... – mondta és bólintott.

– Nézzük meg, mielőtt esni kezd az eső! – kiáltottam. Már
éreztem az első kövér esőcseppet a homlokomon.
Elindultam. Henry felnézett az égre.

– El fog minket kapni, Lillian kisasszony – figyelmeztetett,
de én nem álltam meg. Végigfutottam az ösvényen a tóhoz,
és ügyet se vetettem a lábszáramat karistoló bokrokra.
Semmi más nem számított, csak az, hogy megtaláljam
Hópihét Eugéniának. A tóhoz érve elszomorodtam. Sehol
nem láttam, nem vadászott apró halakra a vízparton. Henry
odajött mellém. Az eső egyre inkább megeredt.

– Lillian kisasszony, jobb lesz, ha visszamegyünk – mondta.
Bólintottam, a könnyeim összekeveredtek az arcomba hulló
esőcseppekkel. Henry hirtelen meglepő erővel ragadta meg
a vállamat.

– Ne menj tovább, Lillian kisasszony – utasított, és a kis
kikötő mellett lement egészen a vízhez. Ott lenézett, és
megrázta a fejét.

– Mi az, Henry? – jajdultam fel.
– Eredj haza, Lillian kisasszony! Eredj! – mondta olyan

parancsoló hangon, hogy megijesztett. Nem mozdultam.



– Mi az, Henry? – ismételtem meg a kérdést sürgetően.
– Nem szép látvány, Lillian kisasszony – mondta. – Nem

szép.
Az egyre erősödő esőre oda sem figyelve lementem a tó

partjára, és lenéztem a vízbe.
Ott feküdt, mint egy nagy, fehér hópihe, a szája tágra

nyitva, de a szeme csukva. Eugénia rózsaszín masnija
helyett egy kötél volt a nyakában, a kötél másik végén egy
kő, elég nehéz ahhoz, hogy a víz alatt tartsa és megfojtsa a
kedvencünket.

A szívem majdnem megszakadt, nem tudtam tovább
türtőztetni magam. Egyre csak sikoltoztam, és a combomat
csapkodtam az öklömmel.

– Nem, nem, nem! – kiáltottam. Henry megindult felém, a
szeme tele fájdalommal és szomorúsággal, én azonban nem
vártam be. Megfordultam, és futottam vissza a házhoz. Az
esőcseppek csapkodták az arcomat és a homlokomat, a szél
összeborzolta a hajam. Olyan erősen lihegtem, hogy azt
hittem, meghalok, amikor berontottam a bejárati ajtón. Egy
kicsit megálltam az előszobában, és hagytam, hadd
záporozzanak a könnyeim. A Mama meghallotta, és
kiszaladt az olvasószobájából, a szemüvege még ott volt az
orrán. Olyan hangosan zokogtam, hogy a szolgálólányok és
Louella is odafutottak.

– Mi az? – kiáltotta a Mama. – Mi a baj?
– Hópihe – nyögtem. – Ó, Mama, valaki belefojtotta a tóba.
– Belefojtotta? – a Mama visszatartotta a lélegzetét, és

kezét a torkához kapta. Tagadóan megrázta a fejét.
– Igen. Valaki követ kötött a nyakába, és bedobta a vízbe –

jajgattam.
– Az Úr irgalmazzon – mondta Louella, és gyorsan



kereszten vetett. Az egyik szolgálólány ugyanezt tette.
– Ki tenne ilyet? – kérdezte a Mama, majd mosolyogva

megrázta a fejét. – Senki nem tenne ilyen iszonyatos dolgot,
drágám. Az a szerencsétlen macska bizonyára csak
beleesett a vízbe.

– Láttam, Mama. Láttam a víz alatt. Kérdezd meg Henryt,
ő is látta. Kötelet kötöttek a nyakára – állítottam továbbra
is.

– Ó, jaj nekem! Úgy ver a szívem. Nézz végig magadon,
Lillian. Teljesen átáztál. Menj fel, bújj ki ezekből a ruhákból,
és vegyél egy forró fürdőt. Menj, drágám, mielőtt olyan
beteg leszel, mint a tanítás első napján voltál.

– De Mama, Hópihét megfojtották – mondtam.
– Akkor már egyikünk sem tehet semmit, Lillian. Kérlek,

menj fel fürödni.
– El kell mondanom Eugéniának. Várja a híreket –

mondtam.
– Majd elmondod neki később, Lillian. Először szárítkozz

meg és melegedj át. Menj! – sürgetett a Mama.
Lehajtottam a fejem, és lassan felmentem a lépcsőn. A

lépcsőfordulóban hallottam, hogy egy ajtó csikorogva
kinyílik. Emily kukucskált ki a szobájából.

– Hópihe nincs többé – mondtam neki. – Megfojtották.
Emily arcán hideg mosoly jelent meg. A szívem zakatolni

kezdett.
– Te csináltad? – támadtam rá.
– Te tetted – mondta vádlón.
– Én? Én soha nem...
– Mondtam neked, hogy rossz ómen vagy. Bármihez

hozzáérsz, az elpusztul, vagy szenvedést hozol rá. Tartsd



távol a kezed a gyönyörű virágainktól, ne érintsd meg az
állatainkat, és ne menj ki a dohányföldekre sem, nehogy
tönkremenjen a Papa, mint néhány más ültetvénytulajdonos.
Zárkózz be a szobádba – tanácsolta.

– Fogd be a szád! – torkoltam le. Túlságosan tele voltam
fájdalommal és keserűséggel ahhoz, hogy féljek a gyűlölködő
tekintetétől. – Megölted Hópihét, te ocsmány, undorító
teremtés.

Újra elmosolyodott, és lassan visszament a szobájába,
majd gyorsan becsukta az ajtót.

Felkavarodott a gyomrom. Valahányszor csak becsuktam
a szemem, szegény Hópihét láttam, ahogy lebeg a tó
felszíne alatt, a szája nyitva, a szeme csukva, mert lezárta a
halál. Mikor beértem a fürdőszobába, minden kijött
belőlem. A gyomrom annyira fájt, hogy előre kellett
görnyednem és várnom, hogy elmúljon a fájdalom.
Megláttam, hogy a lábamat mennyire összekarcolták a
bokrok, ahogy a tótól a házig futottam, és csak akkor
éreztem a fájdalmat. Lassan levettem magamról a nedves
ruhadarabokat, és megengedtem a fürdővizet.

Később, mikor újra száraz voltam és felöltöztem,
lementem a földszintre, hogy elmondjam Eugéniának az
iszonyú hírt. Ólomnehéz lábbal közeledtem az ajtaja felé, de
abban a pillanatban, ahogy kinyitottam, láttam rajta, hogy
már tudja.

– Láttam Henryt – zokogta –, ahogy Hópihét vitte.
Odamentem hozzá, és átöleltük egymást, kétségbeesetten

vágyva egy kis vigasztalásra, amit egymástól reméltünk.
Nem akartam mondani neki, hogy szerintem Emily tette, de
látszott rajta, szerinte sincs még egy élő lélek ezen a
földgolyón, akinek elég kegyetlenség lenne a szívében egy
ilyen borzasztó dolog elkövetéséhez.



Feküdtünk az ágyán egymást átölelve, és mindketten a
sötétszürke égből hulló sűrű esőt figyeltük az ablakon át.
Eugénia nem volt ugyan a vér szerinti húgom, de igazi
testvérem volt a szó teljesebb értelmében. Mindketten
tragikus sorsú gyerekek voltunk, túl fiatalok egy olyan világ
megértéséhez, amelyben szép és ártatlan teremtményeket
kínoznak és pusztítanak el.

A törékeny kis Eugénia életünk egy értékes és szép
darabkáját gyászolva a karjaimban aludt el. Életemben
először igazán féltem; nem Emilytől, nem Henry
kísérteteitől, nem viharoktól vagy balesetektől, hanem attól
a keserves bánattól és fájdalomtól, amit akkor fogok érezni,
amikor Eugéniát is el kell veszítenem. Addig szorítottam őt,
amíg csak tudtam, majd elengedtem, és lementem
vacsorázni.

A Mama nem akart Hópihéről beszélni vacsora közben,
de meg kellett magyaráznia a Papának, mitől vagyok feldúlt,
és miért turkálom az ételt olyan egykedvűen. A Papa
hallgatott, gyorsan lenyelte a szájában lévő ételt, és a
tenyerével olyan erősen csapott az asztalra, hogy az
edények felugráltak a levegőbe. Még Emily is rémültnek
látszott.

– Ezt nem tűröm! – mondta. – Nem tűröm, hogy a
vacsoraasztalnál egy buta állat fölötti sajnálkozás mindenkit
kizökkentsen a nyugalmából. A macska elpusztult, és nincs
többé; ezen már nem lehet segíteni. Az Úr adta, az Úr
elvette.

– Biztos vagyok benne, hogy Henry talál majd neked és
Eugéniának egy másik cicát – tette hozzá a Mama
mosolyogva.

– De nem olyat, mint Hópihe volt – feleltem, lenyelve a
könnyeimet.



– Ő különleges volt, és már nincs többé – szipogtam. Emily
ajka csúfondáros vigyorra húzódott.

– Georgia! – szólt a Papa feddő hangsúllyal.
– Beszéljünk kellemes dolgokról, drágám – mondta

gyorsan a Mama. Széles mosolyt eresztett meg felém. –
Hogy ment ma az iskola? – kérdezte.

Nagy levegőt vettem, és megtöröltem az arcomat.
– ,,Kiváló” minősítést kaptam az írásbeli munkámra –

jelentettem be büszkén.
– Hát ez csodálatos! – mondta a Mama, összecsapva a

tenyerét. – Nem nagyszerű? – Emilyre nézett, akit látszólag
jobban érdekelt a vacsorája. – Miért nem szaladsz ki érte és
mutatod meg a százados úrnak, drágám? – kérdezte.

Ránéztem a Papára. Úgy tűnt, oda se figyel arra, amit
hall, és különben is, egy szó sem érdekli belőle. Az állkapcsa
le-fel mozgott, rágta a húst, üres tekintettel nézett maga
elé. Mikor azonban nem mozdultam, abbahagyta a rágást,
és rám nézett. Gyorsan felálltam, és kiszaladtam az
előcsarnokba, ahol a holmijaimat hagytam az asztalon, de
nem találtam a dolgozatot. Biztos voltam benne, hogy
jobboldalt felülre tettem. Végiglapoztam a füzetemet, és az
olvasókönyvemet is kiráztam, hátha valamelyik szolgálólány
berakta a lapok közé, de nem találtam.

A szemem újból könnybe lábadt, de most más okból, ahogy
visszamentem az ebédlőbe. A Mama várakozással telin
mosolygott, de én megráztam a fejem.

– Nem találom – mondtam.
– Azért, mert nem is volt – nevetett fel csúfondárosan

Emily. – Csak kitaláltad.
– Nem találtam ki. Tudod jól, hogy volt. Te is hallottad,

amikor Miss Walker mondta az osztálynak – emlékeztettem.



– Az nem ma volt. Összekevered egy másik nappal –
mondta, és úgy mosolygott a Papára, mintha azt akarná
mondani: ,,Ezek a gyerekek!”

A Papa abbahagyta a rágást, és hátradőlt.
– Foglalkozz többet a leckéddel, ifjú hölgy, és kevesebbet

azzal, mi történik az elkóborolt háziállatokkal – tanácsolta.
Nem tehettem róla, heves zokogásban törtem ki. Úgy

bömböltem, mint korábban még sosem.
– Georgia! – emelte fel a hangját a Papa. – Azonnal vess

véget ennek a viselkedésnek!
– Nézd, Lillian – mondta a Mama, és az asztalt

megkerülve odajött hozzám. – Tudod jól, hogy a százados úr
nem szereti az ilyesmit a vacsoraasztalnál. Fel a fejjel,
szívem, hagyd abba a sírást.

– Az iskolában is folyton sír valami miatt – hazudta Emily. –
Mindennap csinál valamit, amitől feszengenem kell.

– Nem igaz, nem szoktam sírni!
– De igenis, sírsz. Miss Walker sokszor beszélt nekem

rólad.
– Hazudsz! – kiáltottam.
A Papa újra az asztalra csapott, ezúttal olyan erősen, hogy

a vajtartó teteje leugrott, és csörömpölve körbe-körbe
forgott az asztalon. Senki nem mukkant, senki nem mozdult,
visszatartottam még a lélegzetemet is. A Papa kinyújtotta a
karját, és jobb kezének vastag mutatóujját rám irányította.

– Vidd fel ezt a gyereket, és csak akkor hozd vissza, ha
már tud viselkedni az asztalnál – rendelkezett a Papa. Sötét
szeme elkeskenyedett a dühtől, tömött bajsza haragvón
meredt előre. – Egész nap keményen dolgozom, és
szeretnék egy kis nyugalmat a vacsoránál.

– Rendben van, Jed. Ne izgasd fel magad még jobban.



Gyere, Lillian. drágám – mondta a Mama, és kézen fogva
kivezetett az ebédlőből. Mikor visszapillantottam, Emily
nagyon elégedettnek látszott, az arcán önelégült mosoly
bujkált. A Mama felkísért az emeletre a szobámba. A vállam
rázkódott a hang nélküli zokogástól.

– Feküdj le egy kicsit, Lillian, szívem – mondta a Mama, és
odavezetett az ágyamhoz. – Túlságosan izgatott vagy ma
ahhoz, hogy velünk vacsorázz. Felküldöm Louellát
valamivel, és hoz egy kis meleg tejet is. Jó lesz így,
drágaságom?

– Mama – jajdultam fel. – Emily fojtotta meg Hópihét.
Tudom, hogy ő volt.

– Ó, nem, drágám. Emily ilyen borzasztó dolgot nem
tenne. Nem szabad ilyet mondanod, és különösen nem a
százados úr előtt. Ígérd meg, hogy nem teszed! – kérte.

– De Mama...
– Ígérd meg, Lillian, kérlek! – könyörgött.
Bólintottam. Már korábban is tudtam, hogy a Mama

bármire kész, hogy elkerülje a kellemetlenségeket. Ha
kellett, még akkor sem vette észre az igazságot, ha szinte
kibökte a szemét; bedugta a fejét a könyveibe, vagy céltalan
beszélgetésekbe bocsátkozott, a tényeken csak nevetett, és
egyszerűen eltüntette őket, mintha csak varázspálcát
tartana a kezében.

– Jól van, drágám. Most eszel egy keveset, és utána korán
elalszol, rendben? Reggel majd mindent szebbnek és
ragyogóbbnak látsz, ez mindig így van – jelentette ki. – Nos,
segítsek levetkőzni?

– Nem, Mama.
– Louella mindjárt felhoz valamit – ismételte, és otthagyott

az ágyamon ülve. Mély lélegzetet vettem, majd felálltam, és



odamentem a tóra néző ablakhoz. Szegény Hópihe,
gondoltam. Semmi rosszat nem tett, csak balszerencséjére
itt született a Meadows-farmon. Talán az én balszerencsém
is ez volt – hogy idehoztak. Lehet, hogy ez a büntetésem,
amiért az igazi anyám halálát okoztam, gondoltam. Ettől a
gondolattól olyan üresnek éreztem magam belül, hogy a
szívem minden dobbanása dübörögve visszhangzott a
gyomrom és a fejem között. Mennyire vágytam arra, hogy
beszélhessek valakihez, hogy valaki meghallgasson.

Hirtelen támadt egy ötletem, csendben kimentem a
szobámból, és szó szerint lábujjhegyen végigosontam a
folyosón az egyik szobáig, ahol a Mama a személyes dolgait
tartotta bőröndökben és dobozokban. Már korábban is
jártam abban a szobában, csak úgy kíváncsiságból. Egy
szíjakkal összefogott kis fémbőröndben tartotta a Mama az
ő anyjának néhány holmiját – az ékszereit, sáljait és fésűit. A
régi, csipkés alsószoknyák alatt volt néhány megsárgult
fénykép. Itt tartotta a Mama azt a pár megmaradt
fényképet Violet húgáról, az én vér szerinti anyámról. A
Mama el akarta temetni a szomorúság minden nyomát,
mindent, amitől boldogtalannak érezné magát. Ahogy
nagyobb lettem, rájöttem, milyen tökéletesen illik rá a
mondás: „Aminek hátat fordítunk, az nem is létezik.”

Meggyújtottam az ajtó melletti petróleumlámpát, és
magam mellé tettem a padlóra, a régi bőrönd elé. Ezután
lassan felnyitottam a bőröndöt, és az alsószoknyák alól
előhúztam a kis köteg fényképet. Violetről csak egy
bekeretezett felvétel volt. Egyszer már láttam egy
pillanatra.

Most ott tartottam az ölemben, és tanulmányoztam annak
a nőnek az arcát, aki később az anyám lett. A szemét
gyengédnek, a mosolyát lágynak találtam. Mint ahogy a
Mama mondta, Violetnek szép babaarca volt, tökéletes.



Finom vonásokkal. Ahogy ott ültem és a kissé már
elszíneződött fényképet néztem, úgy tűnt, mintha Violet is
engem nézne. Mintha nekem szólna a mosolya, és a szeme
melegségével engem vigasztalna. Megérintettem a száját,
az arcát, a haját, és kimondtam a szót, amely utat tört
magának.

– Mama – öleltem magamhoz a képet. – Nagyon sajnálom.
Nem akartam, hogy meghalj.

A mosoly természetesen mindig is ott volt az arcán; ez
csak egy fénykép volt, de a szívem legmélyén reméltem, azt
mondja: ,,Nem a te hibád volt, drágám, és én még mindig itt
vagyok neked.”

Az ölembe fektettem a bekeretezett képet, és addig
keresgéltem a régi fényképek között, amíg találtam egyet,
amelyiken anyám és egy fiatalember voltak. A férfi magas
volt, széles vállú, sötét bajusza alatt kedvesen mosolygott.
Az anyám nagyon fiatalnak tűnt mellette, de nagyon
boldognak látszottak együtt.

Ők hát az igazi szüleim, gondoltam. Ha élnének, nem
lennék ilyen szerencsétlen. Biztos voltam benne, az igazi
anyám megsajnált volna engem és Eugéniát. Törődött volna
velem, megvigasztalt volna. Abban a pillanatban támadt
bennem egy érzés, és ez az érzés egyre erősebbé vált,
ahogy nőttem. Megéreztem, mennyi mindent veszítettem
azzal, hogy a kegyetlen végzet lecsapott rám, és elvette
tőlem az igazi szüleimet, mielőtt még meghallottam volna a
hangjukat.

Képzeletben most hallottam őket. Távoli, halk, de
szeretettel teli hangon szóltak. A könnyeim végigfolytak az
arcomon és az ölembe hullottak. A szívem vadul zakatolt a
bánattól. Még sosem éreztem magam annyira egyedül, mint
abban a pillanatban.



Mielőtt a többi képet is megnézhettem volna, hallottam,
hogy Louella hív. Gyorsan visszatettem mindent, eloltottam
a lámpát, és visszasiettem a szobámba, de tudtam, hogy ha
bármikor nagyon elkeseredettnek vagy szomorúnak érzem
magam, visszamegyek majd abba a szobába, kezembe
veszem a képeket, és beszélek az igazi szüleimhez, akik
meghallgatnak és velem lesznek.

– Merre voltál, drágám? – kérdezte Louella. Az asztalra
tett tálca mellett álldogált.

– Sehol – feleltem gyorsan. Ez az én titkom lesz, olyan
titok, amit nem oszthatok meg Louellával, sőt még
Eugéniával sem, mert egyelőre nem akartam, hogy
megtudja, valójában nem vagyunk testvérek.

– Akkor hát egyél most valamit, drágaságom – mondta
Louella. – Sokkal jobban fogod magad érezni. –
Elmosolyodott. – A szívet és a lelket semmi se melegíti fel
olyan hamar, mint a finom étellel teli gyomor – jegyezte meg.

Louellának ebben igaza volt, ráadásul meg is éheztem, és
örültem, hogy desszertnek hozott egy szelet almáspitét.
Legalább nem kell evés közben Emily arcát néznem,
gondoltam, és hálás voltam ezért a kis örömért is.

Másnap Henry elmondta, hogy eltemette Hópihét.
– A mi Urunk, Teremtőnk minden élő teremtményben ott

van – jelentette ki. Elvitt Hópihe sírjához. A sírt megjelölte
és ráírta: „Hópihe”. Mikor elmondtam Eugéniának,
könyörgött, hogy vigyük ki és mutassuk meg neki is. A
Mama azt mondta, túl hideg van ahhoz, hogy kimenjen, de
Eugénia annyira sírt, hogy a Mama engedett, és azt mondta,
akkor kimehet, ha alaposan bebugyolálja magát. Mire a
Mama befejezte az öltöztetését, Eugénián három réteg ruha
volt, két blúz, egy szvetter és egy télikabát. A Mama egy
tarka selyemkendőt kötött a fejére, amelyből csak Eugénia



pici, rózsaszín arcocskája látszott ki. A sok nehéz holmiban
alig tudott járni. Ahogy kimentünk a házból, és leléptünk a
tornácról, Henry a karjába kapta a húgomat, úgy vitte az út
hátralevő részén.

Az istálló mögött ásta meg Hópihe sírját.
– Azt akartam, hogy közel legyen ahhoz a helyhez, ahol élt

– magyarázta. Eugéniával egymás kezét fogva álltunk, és a
kis megjelölt sírt néztük. Mindketten nagyon szomorúak
voltunk, de egyikünk sem sírt. A Mama azt mondta, hogy a
könnyektől Eugénia megfázhat.

– Hová kerülnek a macskák a haláluk után? – akarta tudni
Eugénia. Henry rövid, göndör hajába túrt, és egy kis ideig
gondolkodott.

– Van egy másik mennyország – mondta –, egyedül csak az
állatoknak. De nem minden állat jut oda, csak a
rendkívüliek, és ebben a pillanatban Hópihe most ott van,
büszkén mutogatja a szép bundáját, és az összes többi
rendkívüli állat irigykedik.

– Betetted vele a masnimat is? – kérdezte Eugénia.
– Be bizony, Eugénia kisasszony.
– Jól van – mondta Eugénia, és felnézett rám. – Akkor a

masnim is a mennyben van.
Henry nevetett, és visszavitte őt a házba. Olyan sokáig

tartott a levetkőztetése, hogy önkéntelenül is eltűnődtem,
vajon megérte-e ez a rövid út. Azonban Eugénia
arckifejezését látva úgy döntöttem, megérte.

Sosem lett másik kedvencünk. Azt hiszem, mindketten
féltünk az esetleges újabb fájdalomtól, ha azt is elveszítjük,
mint Hópihét. Ilyen fájdalmat az ember, ha csak teheti, nem
akar még egyszer átélni. Ráadásul, ha nem is beszéltünk
róla, mindkettőnkben benne volt az a határozott



meggyőződés, hogy Emily előbb-utóbb mindent elpusztít,
amit nagyon szeretünk, és később valami bibliai idézettel
vagy történettel igazolja a tettét.

A Papa nagyon büszke volt arra, ahogy Emily elfogadta a
vallást, és tanulmányozta a Bibliát. Már a lelkész úrnak is
besegített a vasárnapi iskolában, ahol még zsarnokibban
viselkedett, mint Miss Walker óráin. A templomi iskolába
bezárt gyerekek szívesebben játszottak volna odakint, és
hajlamosabbak voltak arra, hogy ne figyeljenek. A lelkész úr
felhatalmazta Emilyt, hogy ráüssön a rendetlenkedők
kezére. Emily a bosszú kardjaként forgatta nehéz
vonalzóját, és elnáspángolta vele minden olyan kisfiú vagy
kislány kezét, aki a nem megfelelő pillanatban mosolyogni
vagy nevetni merészelt.

Az egyik vasárnap, miután a lelkész úr elment, rám
parancsolt, hogy fordítsam ki a tenyerem, és vörösre verte
azért, mert álmodoztam. Nem sírtam, fel se nyögtem,
egyszerűen csak mereven bámultam, és lenyeltem a
fájdalmat, pedig utána órákig nem tudtam összezárni a
kezem. Tudtam, hogy hasztalan panaszkodnék később a
Mamának, és a Papa is csak azt mondaná, hogy biztos
megérdemeltem, ha Emilynek ezt kellett tennie.

Abban az évben, az első iskolaévben, számomra úgy tűnt,
hogy a télből sokkal korábban lett tavasz és a tavaszból
nyár, mint korábban bármikor. Miss Walker kijelentette,
hogy már egy másodikos diák színvonalán dolgozom,
éppolyan jól írok és olvasok, a számolás pedig még jobban is
megy. A szavak valóban megigéztek. Valahányszor egy új
szóra bukkantam, hangosan ki kellett mondanom, felfedezni
a jelentését. Noha a Papa könyveihez még túl kicsi voltam,
nagyon vágytam rá, hogy egyszer elolvassam és megértsem
őket. Itt-ott persze felfogtam egy-egy mondatot vagy
képaláírást. Minden egyes felfedezésemmel úgy éreztem,



egyre nő az önbizalmam.
A Mama természetesen tudta, hogy jól megy a tanulás, és

azt javasolta, lepjem meg a Papát, és tanuljak meg elolvasni
egy zsoltárt. Minden este gyakoroltuk, amíg az összes szót
jól tudtam kiejteni. Végül valamikor év vége előtt az egyik
este vacsoránál a Mama bejelentette, hogy én mondom a
vacsora előtti szentbeszédet a huszonharmadik zsoltár
felolvasásával.

Emily meglepetten pillantott fel. Nem tudta, hogy a Mama
és én mennyit készültünk rá. A Papa hátradőlt, az asztalra
tette a kezét, és várt. Kinyitottam a Bibliát, és olvasni
kezdtem.

– ,,Az Úr az én pásztorom, nem szű... kölkö... döm.”
Valahányszor megakadtam egy szónál, Emily

elmosolyodott.
– Papa – szólt közbe –, éhen fogunk halni, mire befejezi.
– Maradj csendben! – szólt rá a Papa nyersen. Mikor

végre befejeztem az olvasást, felnéztem, és a Papa
bólintott.

– Nagyon jó volt, Lillian – mondta. – Azt akarom, hogy
mindennap gyakorold addig, amíg kétszer ilyen gyorsan nem
megy az olvasás. Akkor újra olvashatsz nekünk a
vacsoránál.

– Az még kissé odébb lesz – motyogta Emily, de a Mama
úgy mosolygott, mintha sokkal többet tettem volna annál,
mint hogy egy év alatt megtanultam másodikos módjára
olvasni. Mindig is szeretett büszkélkedni velem, különösen a
híres kerti összejövetelein. Az új nyár első vacsorapartijától
már csak néhány nap választott el.

A nagyszabású kerti partik emberemlékezet óta a
Meadows-farm történetéhez tartoztak. Hagyományosan így



kezdtük a nyarat, és a legenda szerint bármelyik napot
választotta is a Booth család az összejövetelre, aznap
mindig ragyogó volt az idő. Ez a legenda most is
beigazolódott, amikor elérkezett a mulatság napja – egy
csodálatos júniusi szombat. Olyan volt, mintha a természet
is a kedvünkben akart volna járni.

Az ég azúrkéken ragyogott, és még sosem volt szebb,
ahogy az aprócska felhők itt-ott megtörték a kékséget,
mintha Isten maga festette volna oda őket. Feketerigók és
szajkók reppentek fel a magnóliafák ágairól játékosan és
izgatottan, mintha érezték volna, hogy hamarosan
megkezdődik a vendégsereg felvonulása. Minden egyes
rendelkezésre álló kéz az utolsó simításokat végezte,
takarított, a kerti bútorokat rendezgette a nagy
eseményhez. Az ünnepi hangulat mindannyiunkat áthatott.

Még az óriási szobák és magas mennyezetek miatt
időnként sötét és komor, hatalmas házat is betöltötte és
egészen megváltoztatta a szikrázó napfény. A Mama
ragaszkodott hozzá, hogy az összes függönyt húzzuk szét és
kössük ki, az ablakokat tárjuk szélesre. A ház
természetesen már egy nappal azelőtt makulátlanul tiszta
volt, hogy állhassa a Mama és a Papa díszes meghívóját
megkapó tiszteletre méltó, jelentős családok minden egyes
tagja fürkésző tekintetét.

A krémszínű falak tisztaságot sugároztak, a mahagóni- és
hikoribútorok ragyogtak. A felmosott és felfényesített
padlók üvegként csillogtak, és a szőnyegeket addig sikálták,
amíg teljesen újnak nem látszottak. Meleg fuvallat járta be
az egész házat, megtöltve a gardénia, jázmin és a korai
rózsák illatával.

Szerettem a vacsorapartikat, mert nem volt egyetlen zug
a házban vagy a kertben, ahol ne beszélgettek vagy
nevetgéltek volna. Alkalom nyílt rá, hogy az ültetvény



megmutassa, ilyen is tud lenni, olyan volt, mint egy óriás,
amelyik most ébredt fel téli álmából. A Papa még sosem volt
ennyire jóképű, ilyen büszke az örökségére.

A főzési előkészületek még az előző este megkezdődtek,
amikor is a rostok alatt meggyújtották a tüzet. Most
mindegyik alatt vörösen izzott a parázs, hús pirult a forgó
nyársakon, a húsból kicsöppenő zsír pedig sercegve hullt a
forró széndarabokra. Mindenkinek csiklandozta az orrát az
égő hikorihasábok, a piruló disznó- és birkahús aromája. A
Papa összes vadászkutyája és az istálló valamennyi
macskája ott őgyelgett az események hatósugarán kívül, és
várta a pillanatot, amikor odavetik majd nekik a
maradékokat.

Az istálló mögött, nem messze Hópihe sírjától, állt egy
másik nyárs is, ahol a szolgák és a farmon dolgozó
munkások gyűltek össze a vendégek inasaival és kocsisaival,
hogy elfogyasszák a maguk kukoricaprószából,
jamgyökérből és belsőségekből készített vacsoráját.
Rendszerint zenéltek is hozzá, és néha úgy tűnt, jobban
érzik magukat, mint azok a jól öltözött, tehetős vendégek,
akik a legdíszesebb kocsikon jöttek, a legjobb lovakkal.

Kora virradattól egészen az első vendégek érkeztéig a
Mama mindenütt ott volt a házban és a kertben,
utasításokat osztogatott, és ellenőrizte a munkát.
Ragaszkodott hozzá, hogy a hosszú, kecskelábú kerti
asztalokra friss terítőket tegyenek, és a házból vigyenek ki
puhább székeket azoknak a vendégeknek, akik nem szeretik
a kemény padokat.

Mikor a vendégeink szállingózni kezdtek, olyan gyorsan
jöttek egymás után, hogy a hosszú bekötőút hamarosan tele
volt hátaslovakkal és emberekkel teli kocsikkal, amelyek
utasai vidáman üdvözölték egymást. A gyerekek szálltak le
először, és a bejárat előtti pázsiton gyülekeztek, hogy



megszervezzék a fogócskákat vagy bújócskákat. A
kiabálásuk és a nevetésük úgy megriasztotta az istállóban
lakó fecskéket, hogy sebesen cikáztak ide-oda, nyugodtabb
helyet keresve maguknak.

Emily feladata volt, hogy felügyeljen a gyerekekre, és
gondoskodjon róla, hogy egyikőjük se rosszalkodjon.
Hangosan és határozottan közölte velük, hogy az ültetvény
mely részére nem mehetnek, és utána úgy őrizte a területet,
mint a szabálysértőkre vadászó őrjáratos rendőr.

A nők, mihelyt kiszálltak a kocsikból, két külön csoportot
alkottak. Az idősebbek bementek a házba, hogy védelmet
keressenek a nap és a rovarok elől, és kicseréljék egymás
között a vicceket és a pletykákat. A fiatalabb nőket inkább a
veranda és a padok vonzották, ahol fiatalemberek csapták
nekik a szelet, vagy csak reménykedve várták, hogy
észrevegyék őket a szép új ruhájukban.

Az idősebb férfiak kint verődtek csoportokba, hogy
politikáról vagy üzletről beszéljenek. Mielőtt az ételt
felszolgálták volna, a Papa maga köré gyűjtötte néhányukat,
akik korábban még sosem voltak a Meadows-farmon, és
körülvezette őket a házban, főleg azért, hogy
megmutathassa nekik a fegyvergyűjteményét a
könyvtárszobája falán. Voltak párbajpisztolyai, rövid csövű
és nagyöbű pisztolyai, valamint angol gyártmányú puskái is.

A Mama mindenütt ott tündökölt a kifogástalan
háziasszony szerepében. nevetgélt és beszélgetett nemcsak
a nőkkel, hanem a férfiakkal is. Ezektől a nagy
összejövetelektől szinte kivirágzott. Aranyló hajába nem is
kellett volna csillogó fejéket tenni, az anélkül is ragyogott
volna. A szeme élettel és izgalommal telve csillogott, a
nevetése dallamosan gyöngyözött.

Előző este szokása szerint kesergett és panaszkodott a



szegényes ruhatára miatt, és hogy csípőben mennyit
felszedett az utolsó kerti összejövetel óta. A Papa és Emily
rá se hederített. Én voltam az egyedüli, aki érdeklődést
mutattam, de csak azért, mert nem értettem a panaszok
okát. Annak ellenére, hogy a Papa nem volt hajlandó őt
vásárolni vinni, a Mamának sok szekrényt megtöltő
ruhatára volt. Rendszeresen vásárolt vagy csináltatott
magának valami újat, és mindig a legutolsó divatot követte,
hajviseletben is, öltözködésben is. Dobozok garmadája volt
tele a cipőivel és fiókok sokasága az ékszereivel, melyeket
részben magával hozott, mikor feleségül ment a Papához,
részben azóta szerzett.

Sosem gondoltam rá úgy, hogy hízik és veszít a
szépségéből, de ő váltig hangoztatta, a dereka olyan vastag
lett, hogy bármit vesz is fel, úgy néz ki benne, mint egy
víziló. Mint mindig, Louellának és Tottie-nak kellett bejönni
és segíteni, melyik ruha állna neki a legjobban és takarná el
leginkább azt, ami előnytelen rajta.

Tottie órákon keresztül kefélte a Mama haját, miközben ő
a fésülködőtükör előtt ült és tovább készülődött. A haja
hosszú volt, majdnem a derekáig leért, ő azonban kontyba
tűzte fel. Miközben ezeket az előkészületeket figyeltem, és
készültem arra, milyen frizurákat, divatos ruhákat viselnek
majd a nők, az én bimbózó nőiességem is ébredezni kezdett.
A parti előtt a nap legnagyobb részét Eugéniával töltöttem,
én az ő haját keféltem, ő az enyémet.

A vacsoraparti azon kevés alkalmak egyike volt, amikor a
Mama megengedte Eugéniának, hogy a többi gyerek közé
vegyülve órákon keresztül kint legyen, feltéve, ha az
árnyékban marad és nem szaladgál. A sokadalom miatti
öröm és különösen a friss levegő pírt varázsolt az arcára, és
legalább egy kis időre nem látszott beteges kislánynak.
Pusztán az megelégedéssel töltötte el és felvillanyozta, hogy



egy magnóliafa alatt ülhetett, és figyelhette, hogyan
birkóznak és fitogtatják erejüket a fiúk, és hogyan
sétafikálnak a lányok, édesanyjukat és nővéreiket utánozva.

Késő délután, mikor már mindenki eleget evett és ivott, a
vendégek üldögéltek, őgyelegtek, az idősebbek közül
néhányan el is szundítottak az árnyékban. A fiatalemberek
lópatkós dobálós játékot játszottak, a gyerekeket pedig
távolabb hessegették, hogy a kiabálásuk és a nevetésük ne
zavarja a felnőtteket. Ekkor Eugéniát bevittük a házba,
hogy aludjon egy kicsit. Tiltakozott ugyan, de szemmel
láthatóan fáradt volt.

Sajnáltam őt, ezért vele maradtam a szobájában, amíg a
szemhéjai engedtek az álom súlyának, és lassan
lecsukódtak. Mikor nehéz lélegzése egyenletessé vált,
lábujjhegyen kiosontam a szobájából, és halkan becsuktam
az ajtót magam után. Addigra a többi gyerek már a ház
mögött ette a görögdinnyét. Úgy döntöttem, keresztül
megyek a házon, és az egyik hátsó ajtón át csatlakozom
hozzájuk.

Ahogy a folyosón végigsietve elmentem a Papa
könyvtárszobája előtt, gyöngyöző női kacagást hallottam,
amely kíváncsivá tett, mert rögtön egy mély hang követte. A
fiatal nő újra kuncogni kezdett. A Papa nagyon dühös lesz,
ha valaki az ő tudta nélkül ment be a könyvtárszobájába,
gondoltam. Néhány lépést hátráltam és füleltem. A hangok
suttogássá szelídültek. Még kíváncsibb lettem, egy picit
beljebb nyomtam a könyvtárszoba ajtaját, és
bekukucskáltam. Azt láttam, hogy Darlene Scott ruhája
hátul lassan felemelkedik, ahogy a vele szemben álló férfi
keze megmozdul, és becsúszik a szoknyája alá.
Önkéntelenül hangosan beszívtam a levegőt. Meghallották,
és mikor Darlene megfordult, megláttam a férfit – a Papa
volt.



Az arca olyan lángvörös lett, hogy azt hittem, mindjárt
leolvad róla a bőre. Durván félretolta Darlene Scottot, és
felém lépett.

– Mit csinálsz a házban? – kérdezte számonkérő hangon,
és vállon ragadott. Lehajolt hozzám. Éreztem, hogy a
lehelete erősen whiskyszagú, amelybe enyhe mentaillat
vegyül. – Minden gyereknek megmondtuk, hogy tilos bejönni
a házba.

– Én... de én...
–  Nos? – kérdezte, megrázva a vállam.
– Látod, hogy megijedt, Jed – mondta Darlene. Odalépett a

Papához, és a vállára tette a kezét. Ez látszólag
megnyugtatta őt egy kicsit, felegyenesedett.

Darlene Scott az egyik legcsinosabb fiatal nő volt a
környéken. Sűrű, göndör, vörösesszőke haja volt, és
búzavirágkék szeme. Nem volt egyetlen partiképes korú
fiatalember, aki ne forgatta volna a fejét, hogy alaposan
megcsodálja gyönyörű arcbőrét.

A Papáról Darlene-re néztem, aki rám mosolygott, és
lesimította a ruháját.

– Nos? – ismételte meg a Papa.
– Eugéniával voltam, amíg el nem aludt, Papa – mondtam.

– Megyek ki játszani.
– Akkor menj – mondta – , és nehogy még egyszer azon

kapjalak, hogy szobákba kukucskálsz és felnőttek után
kémkedsz, hallod?

– Igen, Papa – mondtam, és lesütöttem a szemem, mert a
tekintetéből sugárzó tűztől olyan reszketés fogott el, hogy a
térdeim egymáshoz koccantak. Még sosem láttam őt ilyen
dühösnek. Olyan volt, mintha egy vadidegen ember előtt
álltam volna.



– Menj hát! – utasított, és élesen összecsapta a kezét.
Sarkon fordultam, és kirohantam az ajtón. Darlene
kuncogása kísért.

Kint a tornácon mély levegőt vettem. A szívem olyan
erősen kalapált, hogy azt hittem, lyukat üt a mellkasomba.
Annyira felindult voltam, hogy nem tudtam nyelni sem. Miért
nyúlt a Papa Darlene Scott szoknyája alá? Hol van a Mama?,
tűnődtem.

Hirtelen kinyílt mögöttem az ajtó. Megfordultam. A
szívem még erősebben vert, mert arra számítottam, a Papa
jön ki, még mindig dühösen, és mond vagy csinál valamit,
amit az előbb elfelejtett. De nem a Papa volt, hanem Emily.

Összehúzta a szemét.
– Mit csinálsz? – kérdezte.
– Semmit – válaszoltam gyorsan.
– A Papa nem akarja, hogy bárki gyerek bejöjjön a házba –

mondta.
– Senkit sem hoztam be a házba. Eugéniával voltam.
Átható pillantással vizslatta az arcomat. Mögöttem volt,

tehát ő is végigjött a házon az egyik őrjárata alkalmával.
Egész biztosan látta vagy hallotta a Papát és Darlene
Scottot, gondoltam. Volt valami az arcában, amiből ezt
olvastam ki, de megkérdezni mégsem mertem. Egy
pillanatig úgy tűnt, ő akarja megkérdezni tőlem, de a
pillanat elmúlt.

– Menj és csatlakozz a kis barátaidhoz – bocsátott utamra
gúnyos mosollyal.

Leugrottam a tornácról, és úgy rohantam minél messzebb
a háztól, hogy megbotlottam egy fa gyökerében. Amikor
visszanyertem az egyensúlyom, megfordultam, hogy
hátranézzek. Arra számítottam, Emily ott áll és kinevet.



Addigra azonban már eltűnt, felszívódott a levegőben, mint
egy szellem.

Azon a nyár eleji délutánon a magam gyerekeszével
rájöttem, milyen sok szellem lakik a Meadows-farmon. Nem
Henry szellemei, amelyek holdfényes éjszakákon üvöltenek
és a padláson járkálnak le-fel, hanem az ámítás szellemei,
azok a még sötétebb szellemek, amelyek egyesek szívében
élnek, és mások szívében kísértenek.

Azóta, hogy erre a nagy, történelmére büszke déli
ültetvényre hoztak, most éreztem először, hogy félek a benti
árnyaktól. Ez volt az otthonom, de már nem mertem olyan
szabadon és gyermeki ártatlansággal kószálni a farmon,
mint korábban.

Utólag visszatekintve már látom, sokféleképpen el tudjuk
veszíteni az ártatlanságunkat, és ezek közül a
legfájdalmasabb az, amikor rájövünk, hogy azok, akiknek
szeretniük kellene minket és mindennél jobban törődni
velünk, valójában jobban törődnek magukkal és a saját
örömeikkel. Azért fájdalmas, mert felismerjük, milyen
magányosak is vagyunk valójában.

Akkor délután sétálgattam, mohón csatlakoztam más
gyerekek nevetéséhez, és egy kis időre, ameddig csak
tudtam, távol tartottam magamtól a felnőtté válással járó
csalódásokat és nehézségeket. Azon a nyáron, talán jóval
idő előtt, gyermekkorom egy értékes darabját veszítettem
el.
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Utólag visszagondolva úgy érzem, hogy akkortájt a
nyárból nagyon gyorsan lett ősz, az őszből pedig tél. Csak a
tavasznak kellett egyre több idő, hogy a rügyek
kifakadjanak. Talán csak azért tűnt így nekem, mert mindig
olyan türelmetlenül vártam, és a tél mindig olyan
végeérhetetlennek tűnt. Csak incselkedett velünk az első
havazással, azt ígérve, hogy káprázatos meseországgá
változtatja a világot, amelyben ragyognak az ágak.

Az első hóesések után mindig a karácsonyra gondoltunk, a
kandallóban ropogó tűzre, a nagyszerű vacsorákra, a
tömérdek ajándékra és a karácsonyfa díszítésének örömére,
amely rendszerint Eugéniára és rám maradt. A tél
végigterítette ígéretének puha, fehér takaróját a hullámzó
mezőkön. Azokon a kora téli estéken, mikor a felhők
eltakarták a sötétkék ég csillogó felszínét, majd
továbbvonultak, a hold és a csillagok szikrázóvá tették a
havat. Emeleti ablakomból láthattam, hogyan változik a
száraz sárga mező tejtengerré, amelyben aprócska
gyémántok úsznak.

Az iskolában a fiúk mindig alig várták a tél beköszöntét.
Meglepett, ahogy puszta kézzel belenyúlnak a hideg hóba,
és nevetnek a gyönyörűségtől. Miss Walker mindig szigorú
büntetéseket helyezett kilátásba a hógolyózással
kapcsolatban. Ha valakit azon kaptak, hogy hógolyózik az
iskolaudvaron vagy a közelében, ez szigorú büntetéssel járt,
és újabb kardot adott Emily kezébe, hogy a neki
ellenszegülők feje fölé tarthassa.

De főleg a fiúk számára a havazások az öröm végtelen



óráit jelentették. Szánkózhattak, hócsatákat vívhattak és
korcsolyázhattak, ha a tavakon a jég már elég vastag volt. A
Meadows-farm tavacskáját, amely sosem lesz ugyanaz a
számomra, mióta olyan készségesen elnyelte és magába
fogadta szegény Hópihét, vékony jégréteg lepte be, de a
tavat tápláló gyors patak miatt ez a jégkéreg mindig vékony
és becsapós volt. A birtokon télen az összes patak
megduzzadt és gyorsabban folyt. A víz nagyon hidegnek
látszott, de csodálatosan tiszta volt.

Télen a háziállataink kedvetlenebbek voltak, gyomrukat
megtöltötte a jeges levegő, amely a szájukon és orrukon jött
ki belőlük. Mindig sajnáltam a disznókat, a csirkéket, a
teheneket és a lovakat, valahányszor erősen havazott.
Henry azt mondta, hogy ne aggódjak, mivel a testükön elég
vastag a bőr, a szőr és a toll, de én nem tudtam elképzelni,
hogy ne fázzanak egy fűtetlen istállóban, miközben a csípős,
hideg északi szelek addig köröztek a ház körül, amíg minden
egyes repedést meg nem találtak rajta.

Louella és a cselédlányok kandalló nélküli hálószobákban
aludtak hátul a földszinten, és téglákat melegítettek és
tettek az ágyukba, hogy melegen tartsák őket. Henry a nap
java részében azzal volt elfoglalva, hogy tűzifát vigyen a
nagy ház különböző kandallóiba. A Papa ragaszkodott
hozzá, hogy az irodája mindig barátságosan meleg legyen.
Noha hosszú órákig vagy néha napokig be se tette a lábát,
megsebzett medveként üvöltött, ha belépett, és hidegnek
találta. Azon nyomban mindenkinek Henry keresésére
kellett indulnia.

A téli hónapokban az iskolába járás sokszor kellemetlen
volt, és néha majdnem lehetetlen a szél, a hófúvás és a hideg
vagy a havas eső miatt. Néhány alkalommal a Mama
elküldte értünk Henryt, de a Papa többnyire annyi
házimunkát adott neki, hogy se reggel, se délután nem



szabadulhatott el, hogy iskolába vigyen vagy hazahozzon.
Emily, úgy tűnt, rá se hederített a télre. Egész évben

ugyanazt a komor arckifejezést mutatta. Ha volt valami, ami
látszólag tetszett neki, az az egyhangú, szürke ég volt.
Megerősítette abban a hitében, hogy a világ sötét és sivár
hely, ahol csak a vallásos hitbuzgalom ad fényt és meleget.
Eltűnődtem azon, milyen gondolatok járhatnak Emily
fejében, ahogy némán lépkedett. Hosszú lába nem lanyhuló,
egyenletes ritmusban vitte őt előre a bekötőúton, majd
tovább, az iskolába vezető úton. Süvölthetett a szél a fák
között; az ég lehetett olyan komor és sötét, hogy
emlékeztetnem kellett magamat, nincs éjszaka; a levegő
lehetett olyan hideg, hogy az orrunkon apró jégkristályok
gyűltek össze; mehettünk akár jeges esőben is, Emily
arckifejezése nem változott. A szemét mindig valami távoli
dologra szegezte. Nem is figyelt az arcán és a homlokán
elolvadó hópelyhekre. A lába sosem fázott, a keze nem
gémberedett el, noha az ujjai éppolyan vörösek voltak, mint
az enyémek, és hosszú, keskeny orra hegye talán még
vörösebb is.

Vagy nem figyelt a panaszaimra, vagy dühösen nekem
rontott, amiért kritizálni merészelem a világot, amelyet
Isten a számunkra teremtett.

– De miért akarja az Úr, hogy fázzunk és boldogtalanok
legyünk? – kiáltottam fel. Emily rám meredt, megrázta a
fejét, és úgy bólintott, mintha igazoltam volna a gyanúját,
amelyet egyfolytában dédelgetett rólam, mióta csak
megvagyok.

– Nem figyelsz a vasárnapi iskolában? Isten
megpróbáltatásoknak és lelki gyötrelmeknek vet alá minket,
hogy erősítse az eltökéltségünket – szűrte a szavakat
összeszorított fogain keresztül.



– Mi az az eltökéltség? – sosem haboztam kérdéseket
feltenni, ha nem tudtam valamit. A tudásszomjam olyan nagy
volt, hogy még Emilytől is kérdeztem.

– Az az elhatározásunk, hogy harcoljunk a gonosz és a bűn
ellen – mondta. Azután újra felvette a szokásos gőgös
modorát, és hozzátette: – De a te megváltásodhoz most már
lehet, hogy túl késő minden. Rossz ómen vagy.

Egyetlen alkalmat sem hagyott ki, hogy emlékeztessen
erre.

– Nem, nem vagyok az – állítottam, fásultan tagadva az
átkot, amelyet Emily rám akart zúdítani. Ment tovább, és
biztos volt az igazában, abban, hogy különleges füle van,
amivel meghallja Isten szavait, és különleges szeme, amivel
látja a művét. Ki adott neki jogot arra, hogy ekkora
hatalmat tételezzen fel magáról? – tűnődtem. A lelkész úr
vagy a Papa? A Papa örült, hogy Emily milyen jól ismeri a
Bibliát, de ahogy idősebbek lettünk, már vele sem
foglalkozott többet, mint velem vagy Eugéniával. A
különbség az volt, hogy Emily ezt látszólag nem is bánta.
Senki sem szeretett jobban egyedül lenni, mint ő. Azt
gondolta, számára senki sem lehet elég jó társaság, és
valamilyen oknál fogva Eugéniát különösen kerülte.

Mindazon nehézségek ellenére, amelyekkel Eugénia
folyton szembekerült a borzasztó betegségével vívott
küzdelemben, finom mosolyát és barátságos természetét
soha nem vesztette el. A teste apró és törékeny maradt;
bőre, amelyet télen-nyáron egyaránt óvtak az erőszakos
virginiai napfénytől, folyton magnóliafehér volt. Kilencéves
korában sem nézett ki négynél vagy ötnél idősebbnek.
Tápláltam magamban a reményt, hogy évei számának
gyarapodásával a teste megerősödik, az őt rabságban tartó
kegyetlen betegség pedig gyengül. Ehelyett azonban egyre
csak sorvadt, majd a szívem szakadt meg belé.



Ahogy teltek az évek, egyre nehezebbé vált számára a
járás, még a házon belül is. A lépcsőn csak olyan sokára ért
fel, hogy még hallgatni is szenvedés volt. Hosszú
másodpercek teltek el, amíg a lábát az egyik lépcsőfokról a
másikra felküzdötte. Többet aludt; a karja gyorsan elfáradt,
ahogy a haját kefélte, a haját, amely a betegség ellenére
gyönyörű volt és nőtt, úgyhogy meg kellett várnia engem
vagy Louellát, hogy befejezzük neki azt, amit elkezdett.
Egyedül csak az zavarta, hogy a szeme gyorsan elfáradt
olvasás közben. Végül a Mama elvitte őt szemüveget
csináltatni. Nehéz keretes, vastag szemüveget kapott,
amelyben szerinte úgy nézett ki, mint egy kecskebéka, de
legalább tudott olvasni. Majdnem olyan gyorsan megtanult
olvasni, mint én.

A Mama felfogadta Mr. Templetont, egy nyugdíjas tanárt,
hogy foglalkozzon Eugéniával, de mire tízéves lett, az
órákat a kezdeti órák negyedére kellett csökkenteni, mert
Eugéniának nem volt elég ereje a hosszú órákhoz. Tanítás
után mindig egyenesen az ő szobájába siettem, és azt
tapasztaltam, hogy elaludt olvasás vagy nyelvtanulás
közben. A füzet az ölében volt, apró ujjai még mindig
markolták a tollat. Ilyenkor rendszerint mindent elvettem
tőle, és óvatosan betakartam. Később panaszkodott is.

– Egyszerűen miért nem ébresztettél fel, Lillian? Alszom
én enélkül is eleget. Legközelebb rázd meg a vállam, érted?

– Igen, Eugénia – mondtam, de nem volt szívem
felébreszteni mély álmából, egy olyan álomból, amelytől
gyógyulást reméltem neki.

Még abban az évben a Mama és a Papa engedett az orvos
kérésének, és vettek Eugéniának egy tolószéket. A Mama
szokás szerint megpróbált nem tudomást venni a
történtekről és tagadni, hogy Eugénia állapota romlik. A
borzasztó időjárást hibáztatta, vagy valamit, amit Eugénia



evett vagy akár nem evett.
– Eugénia meg fog gyógyulni – szokta mondani, mikor

valami aggasztani kezdett vele kapcsolatban. – Mindenki
meggyógyul, Lillian, drágám, különösen a gyerekek.

Milyen világban él a Mama?, tűnődtem. Valóban azt hiszi,
hogy egyszerűen csak lapoz egyet az életünkben, és a
következő oldalon már minden jobb lesz? Igazából a
színlelés világában érezte otthon magát. Valahányszor a
barátnői kifogytak a zaftos pletykákból, a Mama azonnal
romantikus regényeinek a szereplőiről kezdett beszélni úgy,
mintha valóban létező személyek lennének. A valódi életben
valami mindig emlékeztette őt egy bizonyos dologra vagy
személyre az egyik könyvéből. Miután a Mama beszélni
kezdett, néhány pillanatig mindenki lázasan kutatott az
emlékezetében, kiről is van szó tulajdonképpen.

– Júlia Summers. Nem emlékszem semmiféle Júlia
Summersre – mondta Mrs. Dowling. A Mama
elgondolkodott, majd elnevette magát.

– Természetesen nem is emlékezhetsz, drágám. Júlia
Summers a Szívekfája, az új regényem hősnője.

Mindenki nevetett, és a Mama folytatta a történetet, hogy
továbbra is illúziói biztonságos, rózsaszín világában
maradhasson, egy olyan világban, ahol az Eugéniához
hasonló kislányok mindig meggyógyulnak, és egy nap
kiszállnak a tolószékükből.

Ahogy megszereztük Eugéniának a tolószéket, arra
bátorítottam, üljön bele, hogy tologathassam őt a házban,
vagy amikor a Mama elég melegnek tartotta az időt, kint a
szabadban. Henry mindig szaladt segíteni, Eugéniát
székestül felkapta, és levitte a lépcsőn. Végigjártam vele az
ültetvényt, megnéztük az újonnan született borjút vagy a
kiscsirkéket. Figyeltük, Henry és a többiek hogyan



csutakolják a lovakat. Az ültetvényen olyan sok munka volt,
hogy mindig akadt valami érdekes látnivaló Eugénia
számára.

A kora tavaszt különösen szerette. A szeme csak úgy
mosolygott, amikor kint tologattam őt, közelről láthatta a
somfákat, ahogy rózsaszín vagy fehér virágok egybefüggő
tömegeként emelkednek ki a frissen kizöldült háttérből. A
mezők tele voltak sárga nárciszokkal és boglárkákkal.
Minden ámulattal töltötte el Eugéniát, és legalább egy kis
időre elfeledtethettem vele a betegségét.

Nem azért, mintha folyton panaszkodott volna. Ha rosszul
érezte magát, egyszerűen csak rám nézett, és azt mondta: –
Azt hiszem, be kéne mennem, Lillian. Le kell feküdnöm egy
kicsit. De azért maradj velem – tette hozzá gyorsan –, és
mondd el újra, hogy nézett rád Niles Thompson tegnap, és
mit mondott hazafelé.

Nem tudom pontosan, hogy mikor ismertem fel teljesen,
de egész korán megértettem, hogy Eugénia húgom rajtam
és az én történeteimen keresztül él. A minden évben
megrendezett összejöveteleinken és vacsoráinkon látta a
legtöbb fiút és lányt, akikről beszéltem, de olyan kevés
kapcsolata volt velük, hogy engem kért meg, beszéljek a
szobáján kívüli világról. Megpróbáltam elhívni a barátaimat,
de a legtöbben közülük kényelmetlenül érezték magukat
Eugénia szobájában, amely tele volt a légzést segítő orvosi
készülékekkel, és az asztalt orvosságosüvegek borították.
Aggasztott, hogy a legtöbben, akik ránéztek Eugéniára, és
látták, milyen kicsi a korához képest, egyfajta
torzszülöttnek tartották, és tudtam, Eugénia elég okos, hogy
észrevegye a szemükben a félelmet és a szorongást. Egy idő
után könnyebbnek tűnt, ha csak a történeteket viszem haza.

Eugénia ágya mellett ültem, ő mozdulatlanul feküdt,
csukott szemmel, puha mosollyal az ajkán, és én a tőlem



telhető legnagyobb részletességgel elmondtam mindent, ami
az iskolában történt. Mindig tudni akarta, mit visel a többi
lány, milyen a hajuk, mit csinálnak és miről szeretnek
beszélgetni. Nemcsak arra volt kíváncsi, mit tanultunk
aznap, de az is érdekelte, ki került bajba és miért.
Valahányszor megemlítettem, hogy Emily is benne volt a
dologban, Eugénia csak bólintott, és mondott valami
ilyesfélét:

– Egyszerűen a tanár kedvében akar járni.
– Ne légy olyan elnéző, Eugénia – tiltakoztam. – Emily

nemcsak egyszerűen Miss Walker, a Papa vagy a Mama
kedvében akar járni. A saját örömére teszi. Imádja, ha
emberevő szörnyeteg lehet.

– Hogy szerethet ilyesmit? – kérdezte gyakran Eugénia.
– Tudod, mennyire élvezi, hogy megjátszhatja a kegyetlen

főnököt, hogyan szokta még az én kezemet is elverni a
vasárnapi iskolában.

– A lelkész úr csináltatja vele ezeket, ugye? – kérdezte
Eugénia. Tudtam, hogy a Mama mondott neki valami
ilyesfajta zagyvaságot, hogy Eugéniának ne legyenek rossz
gondolatai. A Mama bizonyára el is akarta hinni azt, amit
Eugéniának mondott Emilyről. Így megint csak elkerülhette,
hogy szembe kelljen néznie az igazsággal.

– Azt nem mondja neki, hogy élvezze is – tartottam ki a
véleményem mellett. – Látnod kellene, hogy csillog a szeme.
Egyenesen boldognak látszik.

– Ilyen szörnyeteg nem lehet, Lillian.
– Nem? Hát elfelejtetted Hópihét? – feleltem, talán

szigorúbban és hűvösebben, mint kellett volna. Láttam,
milyen fájdalmat okozott Eugéniának, és azonnal meg is
bántam. A szomorúság azonban gyorsan felengedett az
arcán, és újra mosolygott.



– Most Nilesról beszélj, Lillian. Nilesról akarok hallani.
Kérlek.

– Rendben – mondtam megnyugodva. Niles Thompsonról
egyébként is szerettem beszélni. Eugénia társaságában
feltárhattam a legmélyebb érzéseimet is. – Le kellene vágni
a haját – mondtam nevetve. – Eltakarja a szemét, leér
egészen az orráig. Valahányszor ránézek az osztályban, a
haját fésüli ki az arcából.

– Nagyon fekete a haja – mondta Eugénia,
visszaemlékezve valamire, amit néhány nappal korábban
mondtam neki. – Hollófekete.

– Igen – mondtam mosolyogva. Eugénia hirtelen kinyitotta
a szemét, és ő is elmosolyodott.

– Ma is nézett téged? Ma is? – kérdezte izgatottan. Néha
csodálatos izzással ragyogott a szeme. Ha csak a szemét
néztem, akár el is felejthettem, hogy milyen beteg.

– Igen, valahányszor csak odanéztem – mondtam majdnem
suttogva.

– És ettől egyre gyorsabban dobogott a szíved, amíg
szinte alig kaptál levegőt? – Bólintottam. – Akárcsak én,
csak neked jobb okod van rá – tette hozzá. Elnevette magát,
mielőtt még sajnálhattam volna. – Mit mondott? Mondd el
újra, mit mondott tegnap útban hazafelé.

– Azt mondta, az egész iskolában nekem van a legszebb
mosolyom – kezdtem hozzá, felidézve, hogy bökte ki Niles.
Egymás mellett mentünk, szokás szerint pár lépéssel Emily
és az ikrek mögött. Niles belerúgott egy kisebb kőbe,
felnézett, és egyszerűen előtörtek belőle a szavak. Utána
újra a földet nézte. Egy pillanatig nem tudtam, mit mondjak
vagy mit csináljak. Végül halkan csak annyit mondtam:
„Köszönöm.”

– Csak ennyi jutott eszembe, hogy mit mondhatnék –



mondtam Eugéniának. – El kéne olvasnom néhányat a Mama
romantikus regényeiből, hogy tudjam, hogyan beszéljek egy
fiúval.

– Semmi gond, jól válaszoltál – nyugtatott meg Eugénia. –
Én is ezt mondtam volna.

– Te is? – tűnődtem. – Semmi mást nem mondott egészen
addig, amíg az ő útjukhoz nem értünk. Akkor megszólalt:
„Holnap találkozunk, Lillian”, – és elsietett. Tudom, hogy
zavarban volt, és azt kívánta, bár többet mondtam volna.

– Majd mondasz – nyugtatott meg Eugénia. –
Legközelebb.

– Nem lesz legközelebb. Bizonyára azt gondolja, ostoba
vagyok.

– Nem, nem gondolja. Nem gondolhatja. Te vagy most a
legokosabb lány az iskolában. Még Emilynél is okosabb
vagy – mondta Eugénia büszkén.

Az voltam. A külön olvasmányaim révén olyanokat is
tudtam, amiket csak a nálam jóval idősebbeknek kellett
volna tudni. Faltam a történelemkönyveket, hosszú órákat
töltöttem a Papa irodájában, tanulmányozva az ókori
Görögországról és Rómáról szóló könyveit. Sok minden volt,
amit Emily nem olvasott volna el, még akkor sem, ha Miss
Walker kéri, mert Emily szerint ezek a dolgok bűnös
korokról és bűnös emberekről szóltak. Ennek
következtében sokkal többet tudtam nála a mitológiáról és a
régi korokról.

A szorzás és az osztás is gyorsabban ment nekem, mint
Emilynek, ez megint csak tovább dühítette. Emlékszem,
egyszer akkor mentem oda hozzá, mikor éppen egy
számoszloppal küszködött. Átnéztem a válla fölött, és
amikor beírta a végeredményt, mondtam neki, hogy téved.

– Elfelejtetted átvinni az egyet – mondtam, rámutatva a



papírra. Hirtelen hátrafordult.
– Hogy merészelsz leskelődni, hogy én mit csinálok? Csak

le akarod másolni – vádolt meg.
– Ó nem, Emily – mondtam. – Csak segíteni akartam.
– Nincs szükségem a segítségedre. Ne merészeld te

megmondani nekem, mi a jó és mi a rossz. Ezt csak Miss
Walker teheti – közölte. Vállat vontam és otthagytam, de
mikor visszanéztem, láttam, ahogy bőszen radírozza a
papírra írt végeredményt.

Mi hárman a szó szoros értelmében különböző világokban
nőttünk fel, még akkor is, ha ugyanazon fedél volt felettünk,
és ugyanazok voltak a szüleink. Függetlenül attól, milyen
sok időt töltöttem Eugéniával, és mennyi mindent csináltunk
együtt vagy csináltam meg neki, tudtam, sosem érzem azt,
amit ő érez, és nem tudom elképzelni, milyen nehéz lehet a
számára szinte mindig belülről figyelni a külvilágot. Emily
Istene igencsak megijesztett; remegni kezdtem, ha az Ő
dühével és bosszújával fenyegetett. Milyen ésszerűtlenül
viselkedik Isten, gondoltam, milyen rettenetes és fájdalmas
dolgokra képes, ha engedi, hogy egy olyan drága és kedves
teremtés, mint Eugénia, szenvedjen, miközben Emily
gőgösen nagyképűsködik.

Emily is a maga külön világában élt. Eugéniával
ellentétben nem volt segítségre szoruló, gyámoltalan rab;
Emily önként választotta a bezártságot. Nem téglából és
habarcsból készült igazi falakkal vette körbe magát, hanem
a düh és a gyűlölet falaival. Minden nyílást szorosra zárt
valami bibliai történettel vagy idézettel. Még arra is
gondoltam, hogy talán a lelkész úr is fél tőle, hogy
felfedezhet valami sötét és titokzatos bűnt a múltjában, amit
valamikor elkövetett, és elmondja Istennek.

És természetesen ott voltam én is, talán az egyetlen, aki



valóban élt a Meadows-farmon, szaladgált a mezőkön, és
kavicsokat dobált a patakokba, aki kiment érezni a virágok
illatát, beszívta az érő dohány édes páráját, aki sokat volt
együtt a munkásokkal, és keresztnevéről ismert mindenkit,
aki az ültetvényen dolgozott. Nem zárkóztam be önként a
nagy ház valamelyik részébe, elkülönítve magam minden
mástól.

Igen, a fájdalom sötét felhője ellenére, amelyet a
születésem titka terített fölém, és annak ellenére, hogy
Emily volt a nővérem, az idő java részében élveztem a
Meadows-farmon töltött gyerekkoromat.

Akkortájt úgy véltem, a Meadows-farm sosem fogja
elveszíteni a varázsát. Viharok jönnek, és viharok mennek,
de mindig lesz egy meleg forrás, amelyet követni lehet.
Akkor persze még nagyon kicsi voltam.

El sem tudtam képzelni, milyen sötét és hideg lehet a
világ, milyen magányos leszek rögtön azután, hogy véget
érnek a gyermekéveim.

Tizenkét éves koromban kezdtem tapasztalni a testemen
azokat a változásokat, amelyeket látva a Mama azt mondta,
hogy nagyon szép fiatal nő lesz belőlem, a Dél egy
virágszála. Kellemes volt arra gondolni, hogy szépnek
tartanak, hogy az emberek, különösen a Mama barátnői,
megcsodálják a hajam puhaságát, az arcom finomságát és a
szemem szépségét. Hirtelen, szinte egyik napról a másikra
úgy tűnt, hogy a ruháim bizonyos helyeken szűkebbek
lettek, és nem azért, mert meghíztam. Arcomról leolvadt a
gyermekes pufókság, testem fiúsan kemény vonalai íveltek
lettek, és egyre inkább lekerekedtek. Mindig is vékony
voltam, de korántsem olyan ösztövér, mint Emily, aki úgy
nőtt meg hirtelen, mintha egyetlen éjszaka alatt
megnyújtották volna.



Emily a magassága miatt felnőttnek látszott, de az
érettség csak az arcán volt látható, a testén nem
mutatkozott nőiesség. Egyetlen vonása sem volt puha és
finom, mint az enyém, és biztos voltam benne, hogy tizenkét
éves koromra kétszer akkora mellem volt, mint neki. Tudni
nem tudtam, mert sosem láttam Emilyt ruha nélkül, még
bugyiban sem.

Egy este, amikor fürödtem, bejött a Mama, és észrevette
bimbózó nőiességemet. ,,Ó drágám! – kiáltott tel
mosolyogva –, sokkal korábban indul fejlődésnek a melled,
mint az enyém annak idején. Hamarosan új fehérneműt kell
majd vennünk neked, Lillian.”

Éreztem, hogy tetőtől talpig elpirulok, különösen mikor a
Mama egyre csak arról beszélt, az alakom hogyan fogja szó
szerint megbolondítani a fiatalembereket, akik
megpillantanak. „Úgy fogják mereszteni a szemüket, hogy
azt hiszed, az arcod és az alakod minden egyes részletét az
emlékezetükbe akarják vésni.” – A Mama szerette a
romantikus regényeiben olvasott szavakat és kifejezéseket
a mindennapi életünkre alkalmazni, valahányszor erre
lehetőség kínálkozott.

Nem egészen egy év múlva megjött az első vérzésem.
Senki nem figyelmeztetett, hogy mire készüljek. Egy tavasz
végi napon jöttem haza Emilyvel az iskolából. Már majdnem
olyan meleg volt, mint nyáron, így csak egy könnyű ruha volt
rajtunk. Szerencsére éppen elváltunk a Thompson ikrektől
és Nilestól, különben meghaltam volna zavaromban.
Egyszeriben minden előzmény nélkül iszonyú görcs fogott
el. A fájdalom olyan heves volt, hogy a gyomromra
szorítottam a kezem, és összegörnyedtem.

Emily bosszús volt, hogy meg kell állnia. Hátrafordult, és
megvető grimasszal figyelte, ahogy a füvön kuporogtam és
nyögtem. Tett felém néhány lépést, csontos csípőjére tette a



kezét. Könyökcsontjai úgy kiálltak, hogy azt hittem, mindjárt
átlyukasztják a bőrét.

– Mi bajod van? – kérdezte szemrehányón.
– Nem tudom, Emily. Nagyon fáj. – Hirtelen egy újabb

görcs állt belém, és újra feljajdultam.
– Hagyd abba! – kiáltott rám Emily. – Úgy visítozol, mint

egy disznó a vágóhídon.
– Nem tehetek róla – nyögtem, ahogy a könnyek

végigcsurogtak az arcomon. Emily türelmetlen grimaszt
vágott.

– Kelj fel és gyere! – utasított. Megpróbáltam
felegyenesedni, de nem tudtam.

– Nem tudok.
– Akkor itt hagylak – fenyegetett. Egy pillanatra

elgondolkodott. – Bizonyára ettél valamit. Szokás szerint
most is megkóstoltad Niles Thompson zöld almáját? –
kérdezte. Mindig is sejtettem, hogy Emily figyeli Nilest és
engem az ebédszünetben.

– Nem, ma nem – mondtam.
– Biztos vagyok benne, hogy hazudsz, mint mindig. Nos –

mondta elfordulóban –, tovább nem...
Lenyúltam a lábam közé, mert furcsa, meleg nedvességet

éreztem, és amikor visszahúztam a kezem, véres volt.
Akkorát ordítottam, hogy egész biztosan meghallottak a
Meadows-farmon dolgozó munkások is, noha még jó egy
mérföldet kellett megtennünk hazáig.

– Valami borzasztó dolog történt velem! – jajdultam fel, és
kifordítottam a tenyeremet, hogy Emily is láthassa a vért.
Meredten nézte egy pillanatig, a szeme egyre kerekebbre
tágult, keskeny szája pedig úgy megfeszült, mint egy
gumikötél.



– Megjött! – kiáltotta, ahogy kapcsolt, hogy honnan
húztam elő a kezem, és miért éreztem olyan fájdalmat.
Vádlóan rám mutatott az ujjával. – Megjött.

Megráztam a fejem. Fogalmam sem volt, mire gondol,
vagy hogy miért olyan dühös.

– Még nagyon korai. – Elhátrált tőlem, mintha skarlátos
vagy kanyarós lettem volna. – Még nagyon korai – ismételte.
– A Sátán lánya vagy, az biztos.

– Nem, nem vagyok! Emily, kérlek, hagyd ezt abba...
Undorral megrázta a fejét, elfordult, és imát mormolva

egyre gyorsabb és hosszabb lépésekkel továbbindult,
magamra hagyva nagy ijedségemmel. Sírni kezdtem. Mikor
újra megnéztem, a vér még mindig jött. Láttam, ahogy
lefolyik a combom belső oldalán, és felordítottam a
félelemtől. A hasamban égő fájdalom semmit sem enyhült,
de a vér látványa eléggé elterelte a figyelmemet ahhoz,
hogy kibírjam. Hisztérikusan zokogtam, a testemet görcsös
reszketések rázták, egyik a másik után. Egy lépést tettem
előre, majd még egyet és még egyet. Nem néztem a
lábamra, de éreztem, ahogy a vér beszivárog a
harisnyámba. Egyre a hasamat fogva mentem tovább. Már
majdnem a háznál jártam, mikor eszembe jutott, hogy a
füvön hagytam az összes könyvemet és füzetemet. Ettől
csak még kétségbeesettebben sírtam.

Emily senkinek nem szólt. Szokásához híven becsörtetett
a házba, és felment a lépcsőn a szobájába. A Mama még
csak észre sem vette, hogy nem vagyok ott mögötte. Lemezt
hallgatott a felhúzható Victrola gramofonján, és a legújabb
regényét olvasta, mikor kinyitottam a bejárati ajtót, és
jajgatásban törtem ki. Néhány pillanat múlva meghallotta,
és odaszaladt hozzám.

– Most mi a baj? – jajdult fel. – Éppen egy izgalmas rész



kellős közepén tartottam és...
– Mama – jajgattam –, valami iszonyú dolog történt velem!

Az úton fogott el. Rémes görcsök fogtak el, és vérezni
kezdtem, de Emily elszaladt és otthagyott. Ott maradt az
összes könyvem is! – nyöszörögtem.

A Mama közelebb jött, és látta, hogy vér csurog le a
lábamon.

– Ó, istenem, istenem – mondta, jobb tenyerét az arcához
kapva. – Ilyen hamar megjött!

Szinte sokkos állapotban ránéztem, a szívem zakatolt.
– Ezt mondta Emily is. – Letöröltem a könnyeket az

arcomról. – Mit jelent ez?
– Ez azt jelenti – mondta a Mama sóhajtva –, hogy előbb

válsz nővé, mint ahogy számítottam. Gyere, drágám – szólt,
felém nyújtva a kezét –, megmosdasz és rendbe teszed
magad.

– De az úton maradtak a könyveim, Mama!
– Visszaküldöm értük Henryt. Ne aggódj. Most magaddal

foglalkozz – nyugtatott.
– Nem értem. Egyszerűen csak megfájdult a hasam, utána

megindult a vérzés. Beteg vagyok?
– Ez női betegség, Lillian, drágám. Mostantól kezdve –

mondta és megfogta a kezemet – ugyanez minden hónapban
meg fog történni veled. – Elborzadtam.

– Minden hónapban! – Még Eugéniával sem történtek
minden egyes hónapban ugyanazok a borzalmak. – Miért,
Mama? Mi a baj velem?

– Semmi bajod nincs, drágám. Ez minden nővel
megtörténik – mondta. – Ne is foglalkozzunk vele többet –
tért ki egy sóhajjal. – Túl kellemetlen erről beszélni. Még
gondolni sem szeretek rá. Valahányszor megjön, úgy teszek,



mintha semmi sem történne – folytatta. – Természetesen
megteszem, amit kell, de a kelleténél nem fordítok több
figyelmet rá.

– De úgy fáj, Mama!
– Tudom – mondta. – Néha ágyban is kell maradnom az

első néhány nap.
A Mama időről időre tényleg ágyban maradt. Korábban

sosem fordítottam rá túl sok figyelmet, de most rájöttem,
volt valami rendszeresség a viselkedésében. A Papa
olyankor türelmetlennek tűnt vele szemben, távol tartotta
magát tőle, és szükségét érezte, hogy üzleti ügyben
sürgősen elutazzon.

Fent a szobámban a Mama futólag elmagyarázta, mit is
jelent a fájdalom és a vérzés. A női érettség küszöbén
álltam. Még inkább ijesztő volt annak a tudata, hogy a
testem úgy változott meg, hogy most már saját gyerekem is
lehet. Erről többet akartam tudni, de bármi kérdést tettem
fel, a Mama vagy nem vett róla tudomást, vagy elhúzta a
száját, és arra kért, ne beszéljünk ilyen borzalmas
dolgokról. A Mama csak megmutatta nekem a teendőket, és
gyorsan véget vetett a beszélgetésünknek.

A kíváncsiságom azonban felébredt. Több információra,
válaszra volt szükségem. Lementem a Papa könyvtárába, és
azt reméltem, találok valamit az orvosi könyveiben.
Találtam is egy kis értekezést a női ivarszervekről, és
részletesen megtudtam, mi okozza a vérzést havonta. Olyan
ijesztő volt, hogy egyszerűen csak megtörtént. Önkéntelenül
is kíváncsi lettem, milyen egyéb meglepetések várnak még
rám, ahogy idősebb leszek, és a testem egyre inkább
kifejlődik.

Emily bedugta a fejét a könyvtárszobába, és meglátott
engem a padIón, ahogy belemerültem az olvasásba. Annyira



lekötött a szöveg, hogy meg se hallottam, ahogy odajött
hozzám.

– Ez undorító – mondta, ahogy a női ivarszervek rajzát
nézte. – De nem lep meg, hogy ezt tanulmányozod.

– Nem undorító. Tudományos információ, éppen úgy, mint
a tankönyveinkben.

– Nem olyan. Ilyesmi nincs a tankönyveinkben – állította
magabiztosan Emily.

– De hát meg kell tudnom, mi történik velem. Te úgysem
segítenél – vágtam vissza. Rám meredt. Onnan lentről a
padlóról Emily még magasabbnak és soványabbnak látszott,
keskeny arcában a vonások olyan élesek voltak, mintha
gránittömbből faragták volna ki.

– Nem tudod, mit jelent ez igazából, miért történik
velünk?

Megráztam a fejem, ő összefogta a kezét a melle alatt, és
a mennyezetre fordította a tekintetét.

– Ez Isten átka azért, amit Éva tett a Paradicsomban.
Attól kezdve a terhességgel és a szüléssel kapcsolatos
minden dolog fájdalmas és undorító. – Megrázta a fejét, és
rám nézett. – Mit gondolsz, miért történt meg veled ilyen
hamar a dolog, a fájdalom és a mocsok? – kérdezte, majd
nyomban válaszolt is a saját kérdésére. – Mert kivételesen
gonosz vagy, egy testet öltött átok.

– Nem, nem vagyok az – mondtam elhaló hangon, és
könnyek szöktek a szemembe. Emily elvigyorodott.

– Minden nap újabb bizonyítékot hoz magával – mondta
diadalittasan. – Ez az újabb példa rá. Egyszer a Mama és a
Papa is rá fognak jönni, és elküldenek egy nevelőintézetbe –
fenyegetett.

– Nem küldenek – mondtam, de magam sem bíztam benne.



Mi van akkor, ha Emilynek mégis igaza van? Úgy tűnt,
minden másban igaza volt.

– Igenis elküldenek. Muszáj nekik, különben egyik átkot a
másik után hozod ránk, egymást érik majd a csapások. Majd
meglátod – ígérte. Újra belenézett a könyvbe. – Egyszer a
Papa is bejön, és megtudja, milyen undorító dolgokat olvasol
és nézegetsz. Folytasd csak nyugodtan – mondta, sarkon
fordult, és győzedelmesen kivonult a könyvtárból. Az utolsó
szavai újabb félelmeket plántáltak belém. Gyorsan
becsuktam a könyvet, és visszatettem a helyére a polcra,
aztán visszamentem a szobámba, hogy elgondolkodjam
azokon a borzasztó dolgokon, amelyeket Emily vágott a
fejemhez. Mi van akkor, ha igaza van? Akaratlanul is csak
erre tudtam gondolni.

Mi van akkor, ha igaza van?
A görcsök még mindig olyan erősek voltak, hogy nem

akartam lemenni vacsorázni. Tottie megjelent a
könyveimmel és a füzeteimmel, és azt mondta, hogy Eugénia
érdeklődött felőlem, nem érti, miért nem mentem be hozzá
iskola után. A vágy, hogy lássam, új erőt adott, és bementem
hozzá magyarázkodni. Az ágyon feküdt, olyan meglepett,
tágra nyílt szemmel, amilyen az enyém lehetett, és
hallgatott. Mikor a mondókám végére értem, megrázta a
fejét, és hangosan eltűnődött, megtörténhet– e majd ez vele
is.

– A Mama szerint és a könyvekben is azt olvastam, hogy
ez mindannyiunkkal megtörténik – mondtam.

– Velem nem fog – mondta, mint aki belelát a jövőbe. – A
testem ilyen kislányos marad, míg csak meg nem halok.

– Ne mondj ilyen szörnyűségeket! – szóltam rá.
– Pont úgy beszélsz, mint a Mama – mondta Eugénia

mosolyogva. Ezt el kellett ismernem, és elmosolyodtam,



először, amióta hazajöttem az iskolából.
– Nem tehetek róla, de ezt kell mondanom, ha ilyen rémes

és borzasztó dolgokat mondasz.
Eugénia megvonta a vállát.
– Abból, amit elmondtál, Lillian, nem tűnik rémesnek és

borzasztónak az, ha nem jön meg a vérzésem – válaszolta,
és nevetnem kellett.

Eugénia, gondoltam, remekül el tudja velem feledtetni a
saját fájdalmamat.

Este, vacsoránál a Papa tudni akarta, miért nincs
étvágyam, és miért vagyok olyan sápadt és megkínzott. A
Mama elmagyarázta neki, hogy a női fejlődés útjára léptem,
mire a Papa odafordult, és rendkívül furcsán nézett rám,
mintha először látna. Sötét szeme elkeskenyedett.

– Olyan szép lesz, mint Violet – mondta a Mama sóhajtva.
– Igen – értett vele egyet a Papa nagy meglepetésemre –,

az lesz.
Az asztalon át Emilyre pillantottam. Az arca rákvörössé

vált. A Papa nem gondolja, hogy csapást hozok a Meadows-
farmra, könyveltem el magamban boldogan. Erre Emily is
rájött, és erősen ráharapott az alsó ajkára.

– Kiválaszthatom ma én a megfelelő részt a Bibliából,
Papa? – kérdezte.

– Persze, válaszd csak ki – válaszolta a Papa, és hatalmas
kezét összefonta az asztalon. Emily meredten rám nézett,
és kinyitotta a könyvet.

– ,,Az Isten erre azt mondta: Ki mondta meg neked, hogy
mezítelen vagy? Talán ettél arról a fáról, amelyről azt
parancsoltam, hogy ne egyél? Az ember így felelt: – folytatta
Emily újra felém pillantva. – Az asszony, akit mellém adtál, ő
adott nekem a fáról, és így ettem.”



Újra belepillantott a Bibliába, és gyorsan elolvasta, hogy
büntette meg Isten a kígyót. Majd emeltebb, tisztább
hangon folytatta az olvasást:

– ,,Az asszonynak ezt mondta: Igen megnövelem
terhességed fájdalmát, fájdalommal szülöd gyermeked...”

Becsukta a könyvet, és elégedett arccal leült. Egy percig
a Papa is, a Mama is hallgatott, majd a Papa megköszörülte
a torkát.

– Igen, nos... nagyon jó volt, Emily. – Lehajtotta a fejét. –
Köszönjük neked. Uram, amit adtál.

Mohón evéshez látott, de időnként rám pillantott, ezzel is
fokozva annak a napnak a zavarát, amely életem eddigi
legfurcsább és legkínosabb napja volt.

A bennem zajló egyéb változások már korántsem voltak
ilyen hevesek. A mellem lassacskán tovább fejlődött, míg a
Mama egy nap észre nem vette, hogy már erősen
kidomborodik.

– Ez a kis sötét zug a mellünk között – mondta suttogva –
megigézi a férfinépet.

Az egyik könyvének női szereplőjével folytatta, aki
mindent megtett azért, hogy a lehető legtöbbet felfedje
belőle. Olyan fehérneműt viselt, amely feltámasztotta és
megemelte a mellét, hogy ,,kidomborodjon és mélyüljön
középen a völgy”. Pusztán a gondolattól is zakatolni kezdett
a szívem.

– A férfiak összesúgtak a háta mögött, és azt mondták rá,
hogy incselkedik velük – mondta a Mama. – Mostantól
kezdve óvatosnak kell lenned, Lillian, hogy semmi olyasmit
ne tegyél, amitől a férfiak hasonlókat gondolhatnának rólad.
Az ilyen laza erkölcsű nők sosem érdemlik ki egy
tisztességes férfi megbecsülését.



Hirtelen a korábban olyan természetesnek és
jelentéktelennek tűnő dolgok új jelentést kaptak, teli új
veszélyekkel. Emily új feladatot vállalt magára, noha biztos
voltam benne, erre senki nem kérte meg őt. Meg is mondta
az egyik reggel iskolába menet.

– Most, hogy már neked is megvan – jelentette ki –,
egészen biztos vagyok benne, csinálsz valamit, amivel
szégyent hozol a családunkra. Figyelni foglak.

– Nem hozok szégyent a családunkra – vágtam vissza
csípősen. Még egy finom változáson estem át: megnőtt az
önbizalmam. Olyan volt, mintha az érett kor hulláma söpört
volna végig rajtam, aminek nyomán sok évvel idősebb
lettem. Emily már nem terrorizálhat többé, gondoltam
magamban. Ő azonban csak mosolygott az ő magabiztos,
öntelt módján.

– De igen, szégyent fogsz hozni ránk – jósolta meg. – A
benned lakozó bűn minden egyes adódó alkalmat megragad
a megnyilvánulásra. – Sarkon fordult, és szokásos álszent
módján folytatta az útját.

Természetesen megértettem, hogy újra reflektorfényben
vagyok, éberen figyeli és megítéli minden egyes szavamat és
mozdulatomat. Ügyelnem kellett rá, hogy a blúzomon
kivétel nélkül minden gombot jól begomboljak. Ha túl közel
álltam egy fiúhoz, Emily szeme érdeklődve kitágult, és
figyelemmel kísérte minden mozdulatomat. Csak arra várt,
hogy lecsaphasson, hogy rajtakapjon, amint egy kar
megfogja a karomat, egy váll hozzám ér, vagy Isten ments, a
mellem hozzányomódik egy fiú testének valamilyen
részéhez, akár csak véletlenül is, ahogy elhaladunk egymás
mellett. Alig volt olyan nap, hogy ne vádolt volna meg, hogy
kacérkodom. Az ő szemében én vagy túl sokat mosolyogtam,
vagy nagyon kihívóan illegettem magam.



– Csak egy lépés, hogy rossz ómenből feslett nővé válj –
jelentette ki.

– Nem igaz! – vágtam vissza, bár igazából azt sem tudtam,
hogy mire gondol. De aznap este vacsoránál kinyitotta a
Bibliát, és a Királyok első könyvéből választott egy részt. A
szemét rám szegezte, dühösen, ahogy szokta, és olvasni
kezdett.

– „Nemcsak folytatta Jeroboámnak, Nebát fiának a
vétkeit, hanem feleségül vette Jezábelt, a szidóniaiak
királyának, Etbaalnak a leányát, és a Baalt kezdte tisztelni
és imádni.”

Mikor befejezte az olvasást, észrevettem, hogy a Papa
megint olyan furcsán néz rám, csak most olyan volt a
tekintete, mintha azt gondolná, igaza van Emilynek, és én
tényleg bűnös vagyok. Zavarba jöttem, és gyorsan
elfordítottam róla a szemem.

Ahogy Emily sólyomként körözött fölöttem, és készült
lecsapni rám, azt vettem észre, hogy két, egyre erősebbé
váló érzés között őrlődöm. Az egyik azt diktálta, hogy
keressem a fiúk, különösen Niles társaságát, a másik a
bűntudat volt. Ha Nilesnak korábban tetszett a mosolyom,
most úgy tűnt, hogy egyenesen megbabonázom őt. Azt
hiszem, sosem tudtam úgy megfordulni az osztályban, hogy
ne engem nézett volna lágy, barna, érdeklődő szemével.
Éreztem, hogy fülig elpirulok, és a mellem alatt bujkáló
bizsergés örvényszerű kavargással végigment a
gyomromon, le a combomig. Azt gondoltam, a többiek
egészen biztosan látják az érzéseimet az arcomon, és
gyorsan lesütöttem a szemem, előtte azonban Emilyre
néztem, figyel-e. Szinte mindig figyelt.

Az iskolából hazafelé menet Emily mostanában mindig
lemaradt, hogy mögöttem és Niles mögött jöhessen, ne



előttünk. Az ikrek panaszkodtak, hogy nagyon lassan megy,
de Emily vagy nem vett róluk tudomást, vagy azt mondta
nekik, hogy menjenek továbbra is elöl. Természetesen Niles
is érezte magán Emily tekintetét, és megértette, hogy
jókora távolságot kell tartania tőlem. Ha könyveket vagy
papírokat adtunk oda egymásnak, mindig ügyelnünk kellett
rá, hogy az ujjaink ne érjenek egymáshoz Emily előtt.

Tavasszal azonban egy délutánon egy kis nyugalmat
kaptunk, távol Emily fürkész pillantásaitól. Miss Walker
megkérte, maradjon bent tanítás után, és segítsen neki a
papírmunkával. Emily élvezte az újonnan kapott felelősséget
és az ezzel járó hatalmat, így azonnal bele is egyezett.

– Aztán egyenesen menj haza – figyelmeztetett az ajtóban.
Ránézett Nilesra és az ikrekre, akik rám vártak. – Nehogy
bármi szégyent hozz a Booth névre.

– Én is Booth vagyok – vágtam vissza neki. Gúnyosan
elmosolyodott, és elfordult tőlem.

Egész úton hazafelé majd szétvetett a düh. Az ikrek a
maguk szapora módján gyorsabban mentek, mint Niles és
én. Hamarosan el is tűntek előlünk. Nilesszal a
latinleckénket gyakoroltuk, a ragozásokat kántáltuk oda-
vissza, mikor hirtelen megállt és egy ösvény felé nézett,
amelyen az ikrek jobbra elmentek. Nagyon közel voltunk a
házuk felé vezető bekötőúthoz.

– Van itt egy nagy tó – mondta. – Egy kis vízesés táplálja,
és olyan tiszta a vize, hogy látszanak a benne úszkáló
halrajok. Szeretnéd megnézni? Csak egy kicsit kell menni –
mondta, és még hozzátette: – Tulajdonképpen ez az én
titkos rejtekhelyem. Kiskoromban azt gondoltam, hogy ez
bűvös hely. Még mindig így gondolom – vallotta be, és
szégyenlősen félrenézett.

Önkéntelenül is elmosolyodtam. Niles valami titkot akart



megosztani velem. Biztos voltam benne, hogy egy árva
léleknek sem említette, még a nővéreinek sem, mit is érez a
tóval kapcsolatban. A belém vetett bizalma hízelgett és
ugyanakkor izgalommal töltött el.

– Ha tényleg csak egy kicsit kell menni – mondtam. –
Időben haza kell érnem.

– Csak kicsit – ígérte. – Gyere. – Bátor mozdulattal
kinyújtotta a kezét, és megfogta a kezem. Gyorsan lement
az útról, engem is maga után húzva. Nevettem és
tiltakoztam, de ő egyre húzott maga után, amíg csak
hirtelen ki nem értünk a fák között megbúvó tóhoz, ahogy
ígérte. Ott álltunk és a szemközti oldalon lévő vízesést
néztük. Egy varjú ereszkedett alá egy fáról, és repült
tovább. A tavat körülvevő fű és bokrok sokkal zöldebbnek
és dúsabbnak tűntek, mint bárhol másutt, és a víz
meglepően tiszta volt. Láttam kis halak egy csoportját,
annyira összehangoltan mozogtak, mintha egy víz alatti
balettelőadást próbálnának. Egy félig elmerült fatörzsön
hatalmas kecskebéka ült, ránk nézett, és brekegni kezdett.

– Ó, Niles! – mondtam. – Igazad van. Ez tényleg bűvös
hely.

– Gondoltam, hogy tetszeni fog – mondta mosolyogva. Még
mindig fogta a kezem. – Mindig idejövök, ha valami miatt
szomorú vagyok, és itt pillanatokon belül újra boldognak
érzem magam. Tudod mit? – kérdezte. – Ha kívánni akarsz
valamit, csak térdelj le, érintsd az ujjaid hegyét a vízbe,
csukd be a szemed, és gondolj a kívánságra.

– Tényleg?
– Próbáld ki – biztatott –, rajta!
Mély lélegzetet vettem, és azt gondoltam, valami

kellemesen izgalmasat kívánok. Azt kívánom, Niles
csókoljon meg. Nem tehettem róla, amikor becsuktam a



szemem, magunkat láttam csók közben. Miután
beleérintettem az ujjaimat a vízbe, felálltam és kinyitottam
a szemem.

– Ha akarod, elmondhatod, mit kívántál – mondta. – Attól
az még beteljesülhet.

– Nem lehet – mondtam. Nem tudom, hogy elpirultam-e,
vagy kiolvasta a kívánságomat a szememből, de látszott
rajta, hogy megértette.

– Tudod, mit csináltam tegnap? – kérdezte. – Idejöttem és
azt kívántam, valahogy téged is el tudjalak hozni ide, és lásd
a tavat. És nézd – mondta, kinyújtva a kezét. – Most itt vagy.
Elmondod ezután a te kívánságodat? – Megráztam a fejem.
– Kívántam még valami mást is – mondta. A szemében a fény
lágyabb lett, pillantásunk találkozott, és úgy is maradt,
összekapcsolódva. – Azt kívántam, te legyél az a lány, akit
életemben először megcsókolok.

Abban a pillanatban, ahogy ezt mondta, éreztem, hogy a
szívem kihagy, majd erősen dobogni kezd. Hogy lehet az,
hogy ugyanezen a helyen ugyanezt kívánta? Tényleg
varázsereje van a tónak? Újra a vízre néztem, majd
visszafordultam Niles felé. Láttam a szemét, ahogy
várakozóan csillog a vágyakozástól, és lehunytam az
enyémet. Dobogó szívvel közelebb hajoltam hozzá, majd
kisvártatva az ajkamon éreztem az ajka meleg, puha
érintését. Nagyon gyors csók volt, szinte túl gyors ahhoz,
hogy el tudjam hinni, de megtörtént. Mikor kinyitottam a
szemem, Niles még mindig olyan közel volt hozzám, hogy az
ajka egy pillanat alatt újra megérinthetett volna. Ő is
kinyitotta a szemét, és hátrált egy lépést.

– Ne haragudj rám – mondta gyorsan. – Muszáj volt.
– Nem haragszom.
– Nem?



– Nem. – Az ajkamba harapva megvallottam neki: –
Ugyanezt kívántam én is – mondtam, és gyorsan
megfordultam, hogy visszaszaladjak az útra, mielőtt a
szívem kiugrik a helyéről. Levegő után kapkodva
kirohantam az útra. A hajam kibomlott, szétterült a
homlokomon és az arcomon. Egy pillanatig olyan izgatott
voltam, hogy nem is vettem őt észre. Mikor azonban
megfordultam, és az iskola felé néztem, megpillantottam az
úton baktató Emilyt. Hirtelen megállt, és abban a
pillanatban Niles is előbukkant a fák közül.

A szívem, amely egy perce még repdeső madár volt, újra
ólomdarabbá változott. Habozás nélkül futásnak eredtem,
és szaladtam egész hazáig, végig a hátamban érezve Emily
vádló tekintetét. Még azután is hallottam, hogy azt kiabálja:
– Feslett nő! –, amikor becsuktam magam mögött az ajtót.



5
AZ ELSŐ SZERELEM

Az ágyamon ültem a szobámban, és reszkettem a
félelemtől. Nem láttam a Mamát, ahogy bejöttem a házba,
de a Papa irodájának nyitott ajtaja előtt elhaladva
megpillantottam őt, ahogy az asztalánál dolgozott. A
hamutartóban ott füstölgött a szivarja, mellette a pohár,
benne mentával kevert whisky. A Papa nem nézett fel a
papírjaiból. Gyorsan feljöttem és megfésülködtem, de
akárhogy dörzsöltem is az arcom, a pirosságot nem tudtam
eltüntetni róla. Örök életemre rajtam maradnak a bűn és
szégyen foltjai, gondoltam magamban. De miért? És mi
rosszat tettem?

Bármi legyen is, gondoltam, csodálatos volt.
Megcsókoltam egy fiút... életemben először szájon
csókoltam valakit! Nem olyan volt, mint a Mama romantikus
regényeiben. Niles nem ölelt át, és nem vont vadul
magához, de számomra éppen olyan izgalmas volt, mint
azok a híres hosszú csókok, amelyeket a Mama könyveiben
kapnak a nők, miközben a hajuk lobog a szélben, vagy a
válluk teljesen fedetlen, hogy a férfi ajka akadálytalanul
elérhessen a vállukhoz a nyakukon át. Ahogy
belegondoltam, hogy Niles is ezt teszi velem, az egyszerre
volt ijesztő és izgató. El fogok vajon ájulni? Vagy elernyedek
a karjában, és olyan kiszolgáltatott leszek, mint a nők a
Mama regényeiben?

Végignyúltam az ágyamon, hogy álmodozzam róla,
álmodozzam Nilesról és kettőnkről...

Hirtelen súlyos lépések hallatszottak az előcsarnokból, de
nem Emily léptei voltak és nem is a Mamáé. A Papa súlyos



lépteit hallottam. Ahogy a csizmasarka kopogott a fapadlón,
azt semmi mással nem lehetett összetéveszteni. Gyorsan
felültem és visszafojtottam a lélegzetemet, remélve, hogy
továbbmegy a hálószobájába, de ő megállt az ajtóm előtt,
majd egy pillanattal később kinyitotta, és az ajtót halkan
becsukva maga mögött belépett.

A Papa csak nagyon ritkán jött be a szobámba. Azt
hiszem, a fél kezemen meg tudnám számlálni, hányszor volt
bent. Egyszer a Mama hozta be, hogy megmutassa neki, hol
kell átalakítani a beépített szekrényeket, hogy nagyobbak
legyenek. Egyszer benézett akkor is, amikor kanyarós
voltam, de csak az ajtóból, mert nem szeret beteg gyerekek
közelében lenni, és Eugéniát sem látogatta meg sokkal
többször. Emlékszem, valahányszor belépett a szobámba,
olyan nagynak tűnt, hogy eltörpültek mellette a bútoraim.
Olyan volt, mint Gulliver Lilliputban, gondoltam, mert
nemrég olvastam a könyvet.

A Papa egyébként is minden szobában másnak tűnt
nekem. A nappaliban érezte magát a legkényelmetlenebbül,
mintha a finom bútorok és csecsebecsék között attól
tartana, hogy a Mama értékes vázái és szobrocskái már
attól darabokra törnének, ha csak megérintené őket a nagy
kezével és vastag ujjaival. Kifejezetten betegnek látszott a
selyemkanapén vagy a magas háttámlájú, kecses vonalú
székeken. A vaskos, széles, erős és nehéz bútort szerette,
és mindig dühösen morgott, valahányszor a Mama
rosszallását fejezte ki amiatt, ahogy beleveti magát
valamelyik értékes, kézzel faragott francia székébe.

Eugénia szobájában sosem emelte fel a hangját,
tisztelettudóan mozgott benne. Tudtam, legalább annyira
nem meri megérinteni Eugéniát, mint a Mama értékes
holmijait. Túlzott gyengédséget azonban sosem mutatott.
Ha megcsókolta Eugéniát vagy engem, mikor még picik



voltunk, az mindig csak egy futó puszi volt, az ajka alig ért a
bőrünkhöz. És mintha csak fulladozna tőle, utána mindig
meg kellett köszörülnie a torkát. Azt sosem láttam, hogy
Emilyt megpuszilta volna. Ugyanígy viselkedett a Mamával
is, sosem karolta át vagy csókolta meg a jelenlétünkben,
nem ölelte meg szeretőn. Úgy tűnt, ezt a Mama nem is
bánja, és Eugéniával bármikor beszélgettünk erről, úgy
könyveltük el, hogy férjnek és feleségnek nyilván így kell
viselkednie egymással, függetlenül attól, hogy mit olvastunk
a könyvekben. Önkéntelenül is arra gondoltam, hogy talán
ezért szereti annyira a Mama az érzelmes könyveit,
számára egyedül ezek jelentik a romantikát.

A vacsoraasztalnál a Papa rendkívül távolságtartóan
viselkedett. A bibliaolvasás és asztali áldás során úgy
meredt ránk, mint egy magas rangú templomi elöljáró, aki
csak látogatóban jár nálunk, aztán, amíg a Mama egy
megjegyzése ki nem zökkentette, belefeledkezett az evésbe
és a saját gondolataiba. A hangja az ebédlőben rendszerint
mélyebb és keményebb volt. Valahányszor csak beszélnie
kellett vagy válaszolni egy kérdésre, rendszerint olyan
gyorsan tette, hogy az volt a benyomásom, a legszívesebben
egyedül vacsorázna, a családja zavaró társasága nélkül.

Az irodájában mindig a százados úr volt. Az asztal mögött
ült vagy katonásan járkált fel-alá, felszegett fejjel,
kidüllesztett mellkassal és egyenes vállal. A festmény alatt,
amely az apját ábrázolta a déliek egyenruhájában,
napfényben megcsillanó karddal, a Papa dübörgő hangon
osztogatta a székéből a parancsokat a szolgáknak,
különösen Henrynek, aki csak a küszöbig ment be, és ott
várt, kalapja a kezében. Mindenki félt az irodájában zavarni
a Papát. Még a Mama is sóhajtozott: ,,Ó, istenem, istenem,
be kell mennem a százados úrhoz és megmondanom neki” –
mintha égő tűzön vagy izzó parázson kellene



keresztülmennie. Gyermekként rettegtem volna akkor
belépni az irodába, amikor ő is ott van. Hacsak
megtehettem, még az ajtó előtt sem mentem el.

Ha a Papa nem volt otthon, és bementem, hogy
megnézegessem a könyveit vagy a dísztárgyait, ez olyan
volt, mintha egy szentélybe lépnék, olyan templomi
helyiségbe, ahol értékes ikonokat tárolnak. Lábujjhegyen
mentem végig a padlón, a könyveket a lehető
legóvatosabban, legcsendesebben vettem le, időnként oda-
odapillantva az asztalra, nem öltött-e testet a Papa hirtelen
a puszta levegőből. Ahogy idősebb lettem, az önbizalmam is
nőn, és már nem gondoltam olyan remegve az irodára, de
mindig féltem attól, hogy összefutok a Papával, és
feldühítem.

Így hát mikor merengő arccal, sötét szemmel belépett a
szobámba, úgy éreztem, mintha egy pillanatra elállt volna a
szívverésem. Kihúzta magát, és egy hosszú pillanatig szó
nélkül nézett, hátratett kézzel. A tekintete szinte perzselt.
Összefontam az ujjaimat, és riadtan vártam.

– Állj fel! – szólt rám hirtelen.
– Miért, Papa? – pánik kerített a hatalmába, egy pillanatig

mozdulni sem tudtam.
– Állj fel! – ismételte. – Alaposan meg akarlak nézni, ahogy

még sosem néztelek – mondta és bólintott. – Állj fel!
Felálltam és lesimítottam a szoknyámat.
– Nem tanultok helyes testtartást abban az iskolában? –

mordult fel. – Az a ti tanárnőtök nem kéri, hogy könyvvel a
fejeteken járkáljatok az osztályban?

– Nem, Papa.
– Hmm – dünnyögte, és odalépett hozzám. Erős ujjai közé

fogta a vállam, és úgy megszorította, hogy fájt. – Húzd hátra



a vállad, Lillian, különben úgy fogsz kinézni és járni, mint
Emily – tette hozzá, ami meglepett. Korábban sosem
kritizálta a nővéremet a jelenlétemben. – Így mindjárt jobb –
mondta. Kritikus szemmel vizsgálgatott, bimbózó mellemet
nézte. Bólintott.

– Egyik napról a másikra többévnyit fejlődtél – jegyezte
meg. – Mostanában olyan elfoglalt voltam, hogy oda sem
tudtam figyelni arra, ami pedig itt van az orrom előtt. – Újra
merev testtartást vett fel. – Feltételezem, a Mamád beszélt
neked a madarakról és a méhekről.

– Madarakról és méhekről, Papa? – Egy pillanatig
gondolkodtam, majd megráztam a fejem. A Papa
megköszörülte a torkát.

– Nos, nem kimondottan a madarakra és a méhekre
gondolok, Lillian. Ez csak egy kifejezés. Arra gondolok, ami
egy férfi és egy nő között történik. Láthatóan már nő vagy,
és tudnod kell bizonyos dolgokat.

– Elmondta, hogyan születnek a kisbabák – mondtam.
– Aha. És ez minden?
– Beszélt néhány regényhősnőjéről és...
– Az átkozott könyvei! – kiáltott fel. Jobb kezének vastag

mutatóujjával rám mutatott. – Sokkal előbb bajba
sodorhatnak, mint bármi más – figyelmeztetett.

– Micsoda, Papa?
– Azok a hülye történetek. – Újra kihúzta magát. – Emily

bejött hozzám, és beszámolt a viselkedésedről – mondta. –
Nem is csodálkozom rajta, ha anyád könyveit olvasod.

– Semmi rosszat nem tettem. Papa. Esküszöm...
Felemelte a kezét.
– Az igazságot akarom hallani, méghozzá nyomban.

Futottál ki az erdőből, mint ahogy Emily mondja?



– Igen, Papa.
– Jött utánad a Thompson fiú is egy pillanattal később,

lihegve és fújtatva, mint egy kan kutya a tüzelő szuka után?
– Nem éppen utánam szaladt. Papa. Mi csak...
– Nem a blúzodat gomboltad éppen, mikor kijöttél az

erdőből? – támadt rám.
– A blúzomat? Ó nem. Papa. Emily hazudik, ha ezt mondta

– tiltakoztam.
– Gombold ki a blúzod! – parancsolt rám.
– Mit, Papa?
– Hallottad, gombold ki a blúzod! Rajta!
Gyorsan engedelmeskedtem. Közelebb jött hozzám, rám

nézett, a pillantásával a mellbimbómat vizsgálta. Mikor
közelebb jött hozzám, megéreztem a mentával kevert
whisky szagát. Most minden korábbinál erősebb volt.

– Engedted, hogy az a fiú rátegye a kezét? – kérdezte, a
csupasz mellem fölé bökve. Egy pillanatig válaszolni sem
tudtam. Úgy elpirultam, hogy azt hittem, ott ájulok el a
lábainál. Olyan volt, mintha a Papa valahogy belelátott volna
a gondolataimba.

– Nem, Papa.
– Csukd be a szemed! – parancsolt rám.

Engedelmeskedtem. Egy pillanattal később megéreztem a
mellkasomon az ujjait. Olyan forró volt az érintésük, hogy
azt hittem, megégetik a bőröm. – Tartsd csukva a szemed! –
utasított, mikor kinyitottam. Újra becsuktam, ő pedig lefelé
csúsztatta az ujjait, amíg el nem érték a mellbimbómat,
majd a mellem közötti kis völgybe nyúlt, mintha csak a
mélységét akarná megmérni. Ott egy pillanatra megállt a
keze, majd visszahúzta. Kinyitottam a szemem.

– Ezt csinálta veled? – kérdezte érdes hangon.



– Nem, Papa – mondtam, de az ajkam és az arcom
remegett.

– Rendben van – mondta és megköszörülte a torkát. –
Most pedig gombold be a blúzod, amilyen gyorsan csak
tudod. Rajta! – Hátralépett, és a kezét a mellén keresztbe
fonva figyelt.

Olyan gyorsan gomboltam a blúzomat, amilyen gyorsan
csak tudtam, de az ujjaim sehogyan sem boldogultak a
gombokkal.

– Aha – mondta, akárcsak egy detektív. – Emily is azt
állítja, hogy pont így szaladtál ki az erdőből, a gombjaiddal
bajlódva.

– Hazudik, Papa!
– Figyelj most ide – mondta. – A Mamád nem tud róla,

mert Emily egyenesen hozzám jött elmondani. Szerencsénk,
hogy csak Emily volt ott egyedül, és nem egy csomó idegen,
mikor kijössz az erdőből egy sráccal, és a blúzod gombolod.

– De Papa!...
Felemelte a kezét.
– Tudom, milyen az, amikor egy egészséges lány egyik

napról a másikra megérik. Csak meg kell figyelned néhány
állatot a farmon, mikor tüzelnek, és megérted a vér szavát –
mondta a Papa. – Nem akarok többé olyat hallani, hogy
fiúkkal bujkálsz az erdő mélyén eldugott helyeken, és
istentelen dolgokat művelsz, érted, Lillian? Érted? –
ismételte.

– Igen, Papa – mondtam és lehajtottam a fejem. Emily
beszélt, és az ő szava itt szentírás, gondoltam, különösen a
Papa szemében.

– Helyes. A Mamád erről az egészről nem tud semmit, és
nem is kell háborgatni vele, tehát egy szót se szólj neki a



mai látogatásomról. Értetted?
– Igen, Papa.
– Ezután jobban ügyelek rád, Lillian. többet fogok törődni

veled. Egyszerűen nem vettem észre, milyen gyorsan nősz. –
Újra közelebb jött hozzám, és rátette a kezét a hajamra,
olyan lágyan, hogy egészen meglepődtem. – Szép lány lesz
belőled, és nem akarom, hogy valamilyen szexőrült
fiatalember elrontson, érted?

Bólintottam, mert a meglepetéstől szóhoz sem jutottam. A
Papa eltűnődött egy pillanatra, majd rábólintott a saját
gondolataira.

– Igen – mondta. – Látom, hogy hol kell nagyobb szerepet
vállalnom a nevelésedben. Georgia az ő romantikus
történeteinek a világában él, egy olyan világban, amelynek
semmi köze sincs a valósághoz. Egy nap majd nemsokára
leülünk mi ketten, és felnőttek módjára elbeszélgetünk
arról, hogy mi történik férfi és nő között, és mire kell
vigyáznod a fiatalemberekkel. – Szinte mosolygott, a szeme
olyan fényesen csillogott, hogy egy pillanatra megfiatalodott
tőle. – Én csak tudom. Én is voltam fiatal.

A készülő mosoly gyorsan eltűnt az arcáról.
– Addig azonban az egyenes utat járod, Lillian. Érted?
– Igen, Papa.
– Nincs több mellékösvény a Thompson fiúval vagy akárki

mással. Ha egy fiú rendesen és tisztességesen udvarolni
akar neked, először velem beszéljen. Ezt mondd meg kivétel
nélkül mindegyiknek, és nem kerülsz bajba. Lillian.

– Semmi rosszat nem tettem, Papa – mondtam.
– Talán nem, de ha valami annak tűnik, akkor az is. Ez a

dolgok rendje, és jobban teszed, ha ezt az agyadba vésed –
mondta. – Az én időmben, ha egy lány bement az erdőbe egy



fiatalemberrel, és nem volt vele kísérő, a férfinak feleségül
kellett őt vennie, különben szégyenben maradt volna.

Rámeredtem egy pillanatra. Miért csak a nő maradt
szégyenben? A férfi miért nem? A férfiak miért
kockáztathattak meg ilyen dolgokat és a nők miért nem?
Elgondolkodtam. És mi volt az, amikor megláttam a Papát és
Darlene Scottot az egyik nagy kerti összejövetelünk
alkalmával? Az emléke még mindig elevenen élt bennem, de
nem mertem megemlíteni, noha számomra ez nemcsak
rossznak tűnt, de az is volt.

– Rendben – mondta a Papa – , ne feledd, egy szót sem
anyádnak. A mi kettőnk titka marad a dolog.

– Meg Emilyé – emlékeztettem keserűen.
– Emily azt teszi, amit mondok neki, és mindig is azt fogja

tenni – jelentette ki. Megfordult, és az ajtó felé indult.
Egyszer még visszanézett, szigorú arcán mosoly suhant át.
A mosoly ugyanolyan gyorsan el is tűnt, és a Papa
összeráncolta a homlokát, mielőtt magamra hagyott volna,
hogy azon a furcsa dolgon tűnődjem, ami közöttünk történt.
Alig vártam, hogy lemehessek és elmondhassam
Eugéniának.

Eugéniának nem volt jó napja. Újabban egyre sűrűbben
használta a lé- legeztetőeszközöket, és több orvosságot
szedett. Délutáni szunyókálásai egyre hosszabbra nyúltak,
míg néha szinte többet aludt, mint amennyit ébren volt.
Sápadtabbnak is tűnt, és sokkal soványabbnak. Az
egészségének akár a legcsekélyebb romlása is megijesztett,
ezért valahányszor ilyennek láttam őt, vadul verni kezdett a
szívem, és alig tudtam nyelni. Beléptem a szobájába.
Ágyban feküdt. A hatalmas, puha párnán egyre kisebbnek
tűnt a feje. Olyan mélyen belesüppedt a matracba, mintha
egyre zsugorodna a szemem láttára, hogy egy nap teljesen



eltűnjön. Nyilvánvaló kimerültsége és bajai ellenére a
szeme abban a pillanatban felragyogott, ahogy beléptem.

– Szia, Lillian.
Nagy nehezen sikerült feltámaszkodnia a könyökére és

felülni. Odaszaladtam hozzá, hogy segítsek. Azután
felráztam a párnáját, és olyan kényelmessé tettem a
helyzetét, amennyire csak tudtam. Vizet kért, és ivott egy
keveset.

– Vártam rád – mondta, visszaadva a poharat. – Milyen
volt ma az iskola?

– Jó volt. Mi a baj? Nem érzed ma jól magad? –
kérdeztem. Leültem az ágyára, és megfogtam apró kezét.
Olyan pici és puha volt, hogy úgy éreztem, mintha csak
levegőt tartanék a tenyeremben.

– Semmi bajom – mondta gyorsan. – Beszélj az iskoláról.
Csináltatok valami újat?

Gyorsan beszámoltam neki a számtan- és
történelemóráinkról, és elmondtam, hogyan mártotta be
Robert Martin Erna Elliot copfját a tintába.

– Mikor felállt, a tinta rácsöpögött a ruhája hátára. Miss
Walker őrjöngött. Kivezette Robertet, és úgy elnáspángolta
a mérőrúddal, hogy a falon keresztül is hallottuk az
ordítását. Az biztos, hogy egy jó darabig nem fog tudni leülni
– mondtam, és Eugénia nevetett. A nevetése azonban
szörnyű köhögéssé változott, amely úgy rázta, hogy azt
hittem, darabokra hullik szét. Átöleltem, és finoman
ütögettem a hátát, amíg a köhögés abba nem maradt.
Eugénia arca vörös volt, látszott, hogy alig kap levegőt.

– Hívom a Mamát! – kiáltottam, és felemelkedtem, de ő
meglepő erővel megragadta a kezem, és megrázta a fejét.

– Semmi baj – szólt suttogva. – Gyakran megtörténik.



Mindjárt jobban leszek.
Az ajkamba haraptam, visszafojtottam a könnyeimet, és

visszaültem mellé.
– Hol voltál? – kérdezte. – Miért nem tudtál előbb

bejönni?
Mély lélegzetet vettem, és elmondtam neki a történetet.

Élvezettel hallgatta a beszámolót a bűvös tóról, és amikor
arról beszéltem neki, mit kívánt Niles, mit kívántam én, és
mit csináltunk, az arca úgy kipirult az izgalomtól, hogy el is
feledkezett a betegségéről, szinte ficánkolt az ágyban, és
arra kért, mondjam el újra az egészet, csak sokkal
részletesebben. A rémes dolgokig el sem jutottam. Újra
elmeséltem neki, hogyan hívott Niles, menjek vele az ő
különleges rejtekébe, beszéltem a madarakról és a
békákról, de ő nem erre volt kíváncsi. Azt akarta pontosan
tudni, milyen érzés volt egy fiú csókját érezni az ajkamon.

– Olyan gyorsan történt, hogy nem emlékszem – mondtam.
Az arcán olyan csalódottság látszott, hogy újra átgondoltam
az esetet, és hozzáfűztem: – De emlékszem, hogy egy kicsit
remegni kezdtem tőle. – Eugénia tágra nyílt szemmel
bólintott. – És egy pillanattal később...

– Mi volt egy pillanattal később? – kérdezte gyorsan.
– A remegés kellemes melegséggé változott, a szívem

erősen zakatolni kezdett. Olyan közel voltam hozzá, hogy a
szemében megláttam a saját arcom visszatükröződését.

Eugénia szája tátva maradt.
– Utána megijedtem, kiszaladtam az erdőből, és akkor

látott meg Emily – mondtam, és beszámoltam neki az utána
történtekről. A húgom érdeklődve hallgatta, hogy a Papa
úgy viselkedett, mint egy detektív, és eljátszatta velem, ami
szerinte történt.



– Azt gondolta, hogy Niles benyúlt a blúzodba?
– Aha. – Azt már szégyelltem elmondani neki, hogy a Papa

milyen sokáig tartotta a kezét a mellemen. Eugénia is éppen
úgy furcsállotta a viselkedését, mint én, de nem sokáig
foglalkozott vele. Ehelyett a tenyerébe vette a kezem, és
bátorítani próbált.

– Emily egyszerűen féltékeny, Lillian. Ne hagyd, hogy
basáskodjon feletted – mondta.

– Félek – szóltam – , félek, hogy milyen meséket fog még
kitalálni rólam.

– Látni akarom a bűvös tavat – jelentette ki hirtelen
Eugénia meglepő határozottsággal. – Kérlek! Kérlek, vigyél
el! Kérd meg Nilest, hogy engem is vigyen el.

– A Mama nem engedné, és a Papa nem tűri, hogy kísérő
nélkül járkáljak fiúkkal.

– Nem mondjuk meg nekik. Egyszerűen elmegyünk –
mondta. Mosolyogva hátradőltem.

– Eugénia Booth – mondtam Louella hangját utánozva
vigyázz a nyelvedre!

Egyetlen alkalomra sem emlékszem, amikor Eugénia
akart volna valamit, és azt a Mama vagy a Papa rossznak
tartotta volna.

– Ha a Papa rájön, azt fogom mondani neki, hogy én
felügyeltem rád.

– Tudod jól, hogy felnőttnek kell lennie – mondtam.
– Kérlek, Lillian! Kérlek! – esdekelt és húzogatta a ruhám

ujját. – Mondd meg Nilesnak – suttogta. – Mondd meg neki,
hogy találkozni szeretnénk vele ott... most szombaton,
rendben?

Eugénia unszolása meglepett és ugyanakkor felderített.
Mostanában semmi – se az új ruhák, se az új játékok, se



Louella ígérete, hogy megsüti a kedvenc tortáját – nem
töltötte el izgalommal. Már az sem villanyozta fel, ha a
tolószékében végigvittem az ültetvényen, és megmutattam
neki mindent, ami történik. Hosszú idő óta ez volt az első
eset, hogy annyira érdekelte valami, hogy még a törékeny
kis testét legyengítő, lelkét bebörtönző kórral is
szembeszállt. A Papa figyelmeztetései és fenyegetései
ellenére sem tudtam nemet mondani, és nem is akartam.
Semmi nem töltött el nagyobb izgalommal, mint az a
gondolat, hogy Nilesszal visszamehetek a bűvös tóhoz.

Másnap iskolába menet Niles is észrevette, milyen jeges
Emily tekintete. A nővérem egy szót sem szólt hozzá, és
sasszemmel figyelt engem. Mindössze csak köszönni tudtam
neki, és mentem tovább Emily oldalán. Niles a
lánytestvéreivel ment, és mindketten kerültük egymás
tekintetét. Később ebédnél, mikor Miss Walker megbízta
valamivel Emilyt, odasurrantam Nileshoz, és elmondtam
neki, Emily mit csinált.

– Sajnálom, hogy bajba kevertelek – mondta Niles.
– Semmi gond – válaszoltam, majd elmondtam neki

Eugénia kívánságát. A szeme elkerekedett a meglepetéstől,
és halvány mosoly jelent meg az ajkán.

– A történtek után képes lennél rá? – kérdezte. A tekintete
lágyabb lett, és a pillantásunk összekapcsolódott, miközben
egyre arról beszéltem, Eugénia számára ez mennyire fontos
lenne.

– Sajnálom, hogy ilyen beteg. Ez borzasztó – mondta.
– Természetesen én is szeretnék visszamenni – tettem

hozzá gyorsan. Bólintott.
– Rendben van. Szombat délután ott leszek a házatok

környékén, és elvisszük. Hánykor?
– Ebéd után gyakran viszem sétálni. Körülbelül kettőkor –



mondtam, és már meg is beszéltük a randevút. Pár
pillanattal később Emily is megjelent, és Niles gyorsan
arrébb ment, hogy csatlakozzon a fiúkhoz. Emily olyan
átható pillantásokkal méregetett, hogy lesütöttem a
szemem, de még így is éreztem magamon a tekintetét.
Délután és egész héten minden délután Emily mellett
mentem, Niles pedig a testvéreivel maradt. Alig beszéltünk,
és csak ritkán néztünk egymásra. Emily elégedettnek
látszott.

A szombat délután közeledtével Eugénia egyre
izgatottabb lett. Semmi másról nem tudott beszélni.

– Mi lesz akkor, ha esik az eső? – sóhajtozott. –
Belehalnék, ha esne, és még egy hetet kellene várnom.

– Nem fog esni az eső, nem mer – mondtam neki olyan
magabiztosan, hogy Eugénia arca felragyogott. Még a
Mama is megjegyezte a vacsoránál, hogy Eugénia sokkal
jobb színben van. Azt mondta a Papának, hogy valamelyik új
orvosság, amit az orvosok felírtak, nagyon hatékony lehet. A
Papa szokás szerint némán bólintott, de Emily gyanakvónak
látszott. Természetesen éreztem, hogy állandóan figyel, és
elképzeltem, hogy éjszaka bekukucskál a szobámba,
alszom- e.

Pénteken iskola után belépett a szobámba, miközben
éppen átöltöztem. Emily majdnem ugyanolyan ritkán jött be
a szobámba, mint a Papa. Egyetlen alkalomra sem
emlékszem, hogy együtt játszottunk volna. Mikor kisebb
voltam, és neki kellett rám vigyáznia, mindig bevitt az ő
szobájába, és nekem csendben kellett ülnöm a sarokban,
színes krétával rajzolgatnom vagy babáznom, amíg ő
olvasott. Soha semmihez nem érhettem hozzá, ami az övé
volt, nem mintha akartam volna. A szobája barátságtalan
volt és sötét, mivel a függönyöket szinte mindig behúzva
tartotta. A falakon képek helyett keresztek lógtak és a



vasárnapi iskola tiszteletesének elismerő oklevelei. Soha
semmilyen babája vagy játéka nem volt, és utálta a világos
ruhákat.

A fürdőszobában voltam, amikor bejött a szobámba.
Éppen akkor vettem le a szoknyámat, és ott álltam a tükör
előtt bugyiban és melltartóban, a hajamat keféltem. A
Mama reggel iskola előtt mindig feltűzette velem, és jó
érzés volt leengedni a nap végén és kikefélni, hogy lazán
ráhulljon a vállamra. Büszke voltam a hajamra; a hátam
közepéig leért.

Emily olyan csendesen jött be a szobámba, hogy nem
vettem észre egészen addig, amíg meg nem jelent a
fürdőszobaajtóban. Hirtelen megfordultam és láttam, ahogy
engem néz. Egy pillanatig azt hittem, irigység süt a
szeméből, de a pillantása hamarosan a megszokott rosszalló
tekintetté változott.

– Mit akarsz? – kérdeztem. Tovább meresztette rám a
szemét, egy pillanatig nem szólt semmit. A tekintetével
szinte beitta a testemet. Valamit gondolhatott, mert elhúzta
a száját.

– Szorosabb melltartót kellene hordanod – jelentette ki
végül. – A kis melleid úgy hintáznak járás közben, hogy
látszik mindened, mint Shirley Potternek – mondta gúnyosan
vigyorogva.

Shirley Potter családja volt a legszegényebb az
ismerőseink között. Shirleynek másoktól levetett ruhákat
kellett hordania, néhány túl szoros volt, néhány meg túl bő.
Két évvel volt idősebb nálam, és ha lehajolt valamiért, a fiúk
a nyakukat tekerték, hogy bekukucskálhassanak a blúza alá.
Ez volt Emily és a Thompson ikrek kedvenc témája.

– Ezt a Mama vette nekem – válaszoltam az én méretem.
– Túlságosan laza – tartott ki a véleménye mellett, majd



egy félmosollyal hozzátette: – Tudom, hogy mikor Niles
Thompsonnal az erdőben voltál, megengedted neki, hogy
odategye a kezét, ugye? És arra is fogadok, hogy nem az
első alkalommal csinálta.

– Nem, nem tette oda, és nem kellett volna azt mondani a
Papának, hogy a blúzomat gomboltam, mikor kijöttem az
erdőből.

– De azt csináltad.
– Nem így volt.
Elszántan közeledett hozzám. A soványsága ellenére

Emily sokkal ijesztőbb tudott lenni, mint Miss Walker, és
kifejezetten ijesztőbb, mint a Mama.

– Tudod, hogy mi történik, ha hagyod egy fiúnak, hogy ott
megérintsen? – kérdezte. – Az egész nyakad tele lesz
kiütésekkel, és akár napokig nem múlik el. Egyszer majd ez
fog történni veled is, és a Papa csak egy pillantást vet rád,
már tudni fogja.

– Nem hagytam neki – jajdultam fel, és hátrébb léptem.
Irtóztam Emily izzó tekintetétől. Arcán szigorú mosoly
jelent meg. Úgy összeszorította a száját, hogy azt hittem,
elpattannak az ajkai.

– Tudod, valami kilövell belőlük. Még ha csak a bugyidra
megy is, beszívódhat, és terhes lehetsz tőle.

Rábámultam. Mire gondol azzal, hogy kilövell belőlük? Ez
hogy lehet? Igazat beszél vajon?

– Tudod, hogy mit csinálnak még? – folytatta. – Magukhoz
nyúlnak és felállítják, amíg a mag ki nem ömlik a
tenyerükbe, és utána... megérintenek ott – mondta a
combjaim találkozási pontjára pillantva – , és attól is
teherbe eshetsz.

– Az nem lehetséges – mondtam, de nem túl határozottan.



– Csak ijesztgetni próbálsz.
Elmosolyodott.
– Gondolod, érdekel az engem, ha terhes leszel, és a te

korodban nagy hassal kell járkálnod? Gondolod, érdekel, ha
pokoli fájdalmak között ordítasz, mert a gyerek túl nagy és
nem fér ki? Rajta, csak ess teherbe – mondta kihívóan. –
Talán veled is ugyanaz történik majd, mint az igazi anyáddal,
és végre megszabadulhatunk tőled. – Megfordult és elindult,
de aztán megállt és visszanézett. – Ha legközelebb hozzád
ér, javaslom, vigyázz, előtte ne nyúljon magához –
figyelmeztetett és otthagyott félelmek közepette. Reszketve
a félelemtől, gyorsan felvettem az otthoni ruhámat.

Este vacsora után csendben bementem a Papa irodájába.
Üzleti úton volt, így félelem nélkül bemehettem, nem kellett
attól tartanom, hogy meglátja, mit csinálok. Meg akartam
nézni azt a könyvet, amely az emberi testet és a
szaporodást ismertette, van-e benne valami, ami igazolja
Emily állítását. Semmi ilyesmit nem találtam, de ettől
egyáltalán nem lettem nyugodtabb. A Mamát nem mertem
megkérdezni, és Shirley Potteren kívül senkit nem
ismertem, aki tudott volna valamit a fiúkról és a szexről.
Arra gondoltam, hogy majd összeszedem a bátorságomat és
megkérdezem Shirleyt.

Másnap ebéd után, ahogy terveztük, besegítettem
Eugéniát a tolószékébe, és szokásos délutáni sétánkra
indultunk. Emily fent volt a szobájában, a Mama pedig
Emma Whitehallnál ebédelt a barátnőivel. A Papa még
mindig nem jött vissza richmondi üzleti útjáról.

Eugénia sokkal könnyebbnek tűnt, mikor kiemeltem az
ágyból, és besegítettem a tolószékébe. Éreztem, hogy
kiállnak a csontjai. Úgy tűnt, a szeme mélyebben ül az
arcában, és az ajka is sokkal sápadtabb volt, mint néhány



nappal korábban, de ő maga annyira lelkes volt, hogy a
gyengeség nem tántorította el. A hiányzó energiát pótolta az
izgalom.

Lassan végigtoltam a bekötőúton, mintha csak a Cherokee
rózsákat és a vadviolákat nézegetnénk. A virágzó
vadalmafák rügyei mélyrózsaszínűek voltak. A körülöttünk
elterülő mezőkön fehérből és rózsaszínből szőtt szőnyeget a
vadlonc. A kék szajkók és a feketerigók látszólag
ugyanolyan izgatottak voltak attól, hogy bementünk a
birodalmukba, mint mi. Ágról ágra röppentek, és sűrű
csivitelések közepette végigkísértek minket az úton. A
távolban kis, pufók felhők karavánja vonult és nyúlt végig az
égbolt egyik végétől a másikig. A levegő olyan meleg volt és
az ég olyan kék, hogy nem is választhattunk volna szebb
tavaszi napot a sétára. Sose volt jobb okunk örülni az
életnek, a természet szépségének, mint ma, gondoltam.

Úgy tűnt, Eugénia is épp így érez. Ide-oda forogva
rácsodálkozott minden hangra és látványra, ahogy toltam őt
a kavicson. Úgy gondoltam, hogy talán túl sok ruha van
rajta, de az egyik kezével szorosan markolta a sálját, míg a
másikkal az ölében tartotta a takarót. Mikor a bekötőút
végénél elkanyarodtunk, megálltam, és visszanéztünk, majd
egymásra pillantottunk. Úgy mosolyogtunk, mint két
összeesküvő. Ezután kigördítettem őt az útra. Ez volt az
első alkalom, hogy idáig eljöttem vele. Olyan gyorsan toltam,
ahogy csak tudtam. Néhány pillanattal később Niles
Thompson lépett elő egy fa mögül, és üdvözölt minket.

A szívem megdobbant. Újra hátranéztem, hogy nem lát-e
minket valaki.

– Sziasztok! – köszönt Niles. – Hogy vagy, Eugénia?
– Jól vagyok – vágta rá Eugénia, és a szeme ide-oda

cikázott Nilesról rám és vissza.



– Szóval szeretnéd látni az én bűvös tavamat, he? –
kérdezte Niles. Eugénia bólintott.

– Siessünk, Niles – mondtam.
– Majd én tolom – ajánlotta fel.
– Óvatosan – figyelmeztettem, és elindultunk. Néhány

pillanattal később rákanyarodtunk az ösvényre. Néhány
helyen ugyan nem volt elég széles a tolókocsinak, de Niles
áttolta a kerekeket az aljnövényzeten és a gyökereken, egy
helyen még fel is kellett emelnie a tolókocsi elejét. Láttam,
hogy Eugénia titkos utunk minden egyes pillanatát élvezi.
Végül kiértünk a tóhoz.

– Ó...! – kiáltott fel Eugénia, összecsapva apró kezét. –
Olyan szép itt.

Mintha csak a természet különlegessé akarta volna tenni
számára a pillanatot, egy hal ugrott fel és csobbant vissza a
vízbe, de mielőtt felnevethettünk volna az örömtől, egy
csapatnyi veréb jelent meg a levegőben. Olyan hirtelen és
olyan összehangoltan emelkedtek fel az ágakról, mint a
fákról lefújt levelek. Kecskebékák ugrottak a vízbe és
másztak ki újra, mintha csak nekünk tartanának bemutatót.
Niles megszólalt:

– Nézzétek! – és a szemközti partra mutatott, ahol egy őz
jelent meg inni. Egy pillanatig bámult ránk. Nem félt tőlünk,
ivott, és nyugodtan megfordult, hogy visszamenjen az
erdőbe.

– Ez valóban bűvös hely! – kiáltott fel Eugénia. – Érzem.
– Én is már akkor éreztem, mikor először láttam – mondta

Niles. – Tudod, hogy mit kell csinálnod. Be kell mártanod az
ujjadat a vízbe.

– Hogyan?
Niles rám nézett.



– Odaviszlek a vízhez – mondta.
– Jaj, Niles, és ha véletlenül elejted...
– Nem fog – jelentette ki Eugénia egy próféta

magabiztosságával. – Rajta, Niles! Vigyél oda!
Niles újra rám nézett, és én bólintottam, bár minden

porcikám remegett a félelemtől. Ha elejti Eugéniát, és vizes
lesz, a Papa napokra bezár a füstölőházba, gondoltam. Niles
azonban elegáns könnyedséggel emelte ki Eugéniát a
tolószékből, aki elpirult, hogy egy fiú tartja a kezében. Niles
habozás nélkül belegázolt a vízbe, és leengedte Eugéniát
egészen addig, amíg az ujjai el nem érték a víz télszínét.

– Hunyd be a szemed, és kívánj valamit – mondta neki
Niles. A húgom behunyta a szemét, utána Niles visszavitte
őt a tolókocsihoz. Mikor újra bent ült, megköszönte neki.

– Akarod tudni, mit kívántam? – kérdezte tőlem.
– Ha elmondod, akkor lehet, hogy nem teljesül – mondtam

Nilesra pillantva.
– Nem, ha csak neked mondja el – magyarázta Niles,

mintha a bűvös tavak és kívánságok szakértője lenne.
– Hajolj le, Lillian! Hajolj le! – rendelkezett Eugénia.

Lehajoltam, mire a fülembe súgta. – Azt kívántam, hogy
Nilesszal újra csókoljátok meg egymást, itt a szemem előtt –
mondta. Elpirultam. Mikor megint felegyenesedtem,
Eugénia arcán huncut mosoly bujkált. – Azt mondtad, hogy
ez bűvös tó. A kívánságomnak teljesülnie kell – incselkedett.

– Eugénia! Csak neked magadnak kellett volna kívánni
valamit.

– Hacsak magunknak kívánunk valamit, az valószínűleg
nem teljesül – mondta Niles.

– Niles, ne bátorítsd!
– Úgy gondolom, hogy ha belesúgnád a fülembe, mit kívánt



és mit mondott, abból nem lehet baj. Amíg a békák meg nem
hallják – tette hozzá az újabb szabályt, amit abban a
pillanatban agyalt ki.

– Azt már nem!
– Mondd meg neki, Lillian – unszolt Eugénia. – Légy

szíves! Kérlek!
– Eugénia. – A hajam tövéig elpirultam, és úgy éreztem,

megjelennek rajtam a foltok, amelyekről Emily beszélt, noha
Niles még csak meg sem érintett. De nem bántam.
Csodálatos érzés volt.

– Jobban teszed, ha megmondod – unszolt Niles évődve. –
A végén még felizgatja magát.

– Fel is izgatom – fenyegetett meg Eugénia, és keresztbe
fonta a karját, mintha duzzogni készülne.

– Eugénia. – A szívem hevesen vert. Nilesra néztem, aki
úgy tűnt, már tudja, miről van szó.

– Nos? – kérdezte.
– Elmondtam neki, mit csináltunk itt mi ketten az első

alkalommal. Azt akarja, hogy csináljuk újra – böktem ki.
Niles szeme felragyogott, elmosolyodott.

– Milyen csodálatos kívánság. Igazán nem okozhatunk
neki csalódást – mondta Niles. – Egyébként is meg kell
őriznünk a tó varázserejének hírnevét.

Odalépett hozzám, és a karomra tette a kezét, hogy
közelebb vonjon magához. Becsuktam a szemem, és az ajka
találkozott az enyémmel. Most sokkal tovább hagyta ott,
majd hátralépett.

– Elégedett vagy, húgocskám? – kérdeztem a zavaromat
palástolva. Bólintott, az arca ragyogott az izgalomtól.

– Ami azt illeti, én még valami mást is kívántam – mondta
Niles. – Azt kívántam, hogy egy puszival meg tudjam



köszönni Eugéniának azt, hogy ki akart jönni a tavamhoz –
mondta. Eugénia szája tátva maradt, ahogy Niles odalépett
hozzá, és egy gyors puszit adott az arcára. Odatette a
kezét, mintha Niles ajka ott maradt volna a bőrén.

– Most már vissza kell mennünk – mondtam. – Mielőtt
keresni kezdenek.

– Igazad van – mondta Niles. Megfordította Eugénia
tolószékét, és kitoltuk őt az erdőn át az útig. Niles velünk
jött egészen addig, amíg el nem értük a bekötőutunkat.

– Élvezted a kirándulást a tóhoz, Eugénia? – kérdezte.
– De még mennyire – válaszolta a húgom.
– Hamarosan eljövök és meglátogatlak – ígérte. – Viszlát,

Lillian.
Néztük, ahogy elsiet, majd tolni kezdtem Eugéniát a

bekötőúton.
– Ő a leghelyesebb fiú, akivel valaha is találkoztam –

mondta. – Igazából azt kívántam, hogy egy nap jegyezzétek
el egymást és házasodjatok össze.

– Azt kívántad?
– Aha. Szeretnéd? – kérdezte.
Gondolkodtam egy pillanatig.
– Igen – mondtam. – Azt hiszem, szeretném.
– Akkor Nilesnak tényleg igaza van; ennek a tónak

valóban varázsereje van.
– Ó, Eugénia, magadnak kellett volna kívánnod valamit.
– Az önző kívánságok nem teljesülnek, Niles megmondta.
– Visszamegyek és kívánok neked valamit – ígértem. –

Hamarosan.
– Tudom, hogy fogsz – mondta Eugénia, hátradőlve a

székében. A fáradtság úgy utolérte és beburkolta a testét,



mint egy sötét viharfelhő.
Éppen az ajtónál jártunk, mikor kicsapódott, és Emily

lépett ki rajta keresztbe font karral. Végignézett rajtunk.
– Hol voltatok ti ketten? – kérdezte.
– Csak egy jó kis sétát tettünk – mondtam.
– Már elég rég elmentetek – mondta gyanakvóan Emily.
– Ó, Emily – szólt Eugénia. – Ne tegyél tönkre minden

szépet, amit más csinál. Legközelebb talán te is velünk jössz
majd.

– Túl sokáig voltál vele kint – mondta Emily. – Nézz rá.
Teljesen kimerült.

– Nem, nem vagyok kimerült – mondta Eugénia.
– A Mama dühös lesz, ha visszajön – mondta Emily,

figyelembe se véve Eugénia tiltakozását.
– Ne mondd meg neki, Emily. Ne árulkodj. Nem szép

dolog. A Papának sem kellett volna beszélned Lillianről és
Nilesról. Csak sértődések és bajok vannak belőle – mondta
szemrehányóan Eugénia. – Lillian semmi rosszat nem tett.
Tudod, hogy soha nem tenne.

Visszafojtottam a lélegzetem. Emily arca hosszú idő óta
először vett fel bíborszínt. Bárkivel tudott vitatkozni,
kiabálni, zavarba hozott felnőttet és gyereket egyaránt, de
Eugéniával nem tudott undok lenni. Inkább rám nézett
dühtől szikrázó szemmel.

– Rá vall, hogy téged is ellenem fordít – jelentette ki, és
sarkon fordult, hogy visszamenjen a házba.

Az, hogy megvédett, Eugénia utolsó csepp erejét is
kiszívta. A feje oldalra csuklott. Gyorsan szóltam Henrynek,
hogy segítsen felvinni a lépcsőn, be a házba. Mikor már
bent voltunk, betoltam a szobájába, és lefektettem az
ágyába. Úgy feküdt, mint egy rongybaba. Néhány pillanat



múlva már aludt is, de bizonyára a tóról álmodott, mert még
így, halálosan kimerülten is mosolygott álmában.

A lépcső felé tartva végigmentem a házon, de ahogy a
Papa irodájához értem, Emily lépett elő, és olyan váratlanul
ragadta meg a karomat, hogy elállt a lélegzetem.
Visszahúzott a falhoz.

– Elvitted ahhoz a hülye tóhoz, ugye? – támadt nekem.
Megráztam a fejem. – Ne hazudj nekem! Nem vagyok hülye.
Láttam a tolókocsi kerekébe tapadt füvet és apró gallyakat.
A Papa dühöngeni fog – fenyegetett, és olyan közel hajolt
hozzám, hogy láttam az apró anyajegyét közvetlenül a jobb
szeme alatt. – Niles is ott volt, ugye? – kérdezte, és
megrángatta a karomat.

– Engedj el! – kiáltottam. – Szörnyű vagy!
– Eugéniát is ellenem fordítottad, ugye? – elengedett, majd

elmosolyodott. – Rendben van. Nem is vártam mást egy
eleven átoktól. Akárhová mész, mindenütt mindenkiben
elülteted a bűn magvait. De nemsokára eljön a te időd is. Az
imádságaim súlya szét fog roppantani – fenyegetett.

– Hagyj békén! – kiáltottam, és a könnyek végigfolytak az
arcomon. – Nem vagyok átok. Nem vagyok.

Ördögi mosoly ült az arcán, olyan mosoly, ami felkergetett
a lépcsőn, éjszaka bebújt az ajtó alatt, és még az álmaimba
is beférkőzött.

Nem tudni, hogy amiatt, amit Eugénia mondott neki, vagy
tulajdon gonosz agya súgta neki, de Emily nem említette a
Mamának vagy a Papának az Eugéniával tett kis
kirándulásunkat. Este a vacsoránál hallgatott, és beérte
azzal, hogy ott tartotta a fejem felett a fenyegetés kardját.
Amennyire csak tudtam, nem vettem róla tudomást, de
időnként olyan tágra nyílt, izzó szemmel méregetett, hogy
nehéz volt kikerülni a tekintetét.



De ennek nem volt jelentősége, ő már kitalálta a maga
különleges bosszúját, és mint mindig, igazolni is fogja majd
valami vallásos tézissel. A Biblia fegyverré változott a
kezében, és valahányszor szükségesnek érezte,
könyörtelenül forgatta is. Semmilyen büntetést nem tartott
túl szigorúnak, semennyi kiontott könnyet nem tekintett túl
soknak. Teljesen mindegy volt, milyen fájdalmat okozott
nekünk, mindig elégedetten aludt el azzal a tudattal, hogy
Istennek tetsző munkát végzett.

Mint ahogy Henry mondta egyszer egyenesen Emilyre
nézve: ,,Az ördögnek nincs jobb katonája, mint az álszent
férfi vagy nő, aki suhogtatja szörnyű kardját.”

Hamarosan az élét is megismertem ennek a szörnyű
kardnak.



6
ÖRDÖGI TRÜKKÖK

Életem során egyetlen emberrel sem találkoztam, aki
olyan jól meg tudta volna játszani, hogy csak szokásos
mindennapi munkáját végzi, miközben összeesküvésre
készült a másik háta mögött, mint Emily. A legjobb
spionoknak is leckét adhatott volna kémkedésből; akár
Brutust is kitaníthatta volna, mielőtt elárulta Julius Caesart.
Meggyőződésem, hogy maga az ördög is őt tanulmányozta,
mielőtt akcióba lépett. A következő héten szóba se hozta az
Eugéniával tett szombati kirándulásunkat, és a szokásosnál
több dühöt vagy ellenségeskedést sem mutatott. Úgy tűnt,
nagyon elfoglalja a lelkész úrnak vagy a vasárnapi iskolának
végzett munka, amihez még az iskolai feladatok is
hozzájárultak, és a korábbinál is többet volt távol otthonról.
Eugéniával kapcsolatban nem sokat változott a viselkedése.
Legfeljebb annyit, hogy egy kicsit kedvesebbnek tűnt, egy
este még azt is felajánlotta, hogy beviszi Eugéniának a
vacsoráját.

Hetente egyszer egyébként is bement hozzá, hogy ellássa
vallási útmutatásokkal – felolvasson a Bibliából vagy
elmagyarázza az egyház tanításait. Eugénia nemegyszer
elaludt felolvasás közben. Emily ilyenkor nagyon dühös lett,
és nem volt hajlandó elfogadni Eugénia mentegetőzését.

Most azonban mikor bement hozzá, és Eugénia megint
aludt, amíg ő Máté evangéliumából olvasott fel, Emily nem
leckéztette meg, hogy milyen fontos dolog ébren maradni és
figyelni, mikor ő hangosan olvassa a Bibliát. Nem is csapta
be a könyvet olyan hangosan, hogy Eugénia ijedten kinyissa
a szemét, ehelyett csendben felállt, és olyan halkan surrant



ki a szobából, mint Henry szellemei. Még Eugéniának is
jobb véleménye lett róla.

– Megbánta, amit csinált – vonta le Eugénia a
következtetést. – Azt akarja, hogy szeressük.

– Nem hiszem, hogy bárkinek a szeretetét kívánná, se a
Mamáét, se a Papáét, de talán még Istenét se – válaszoltam,
de láttam, hogy Emily iránt érzett haragom mennyire bántja
Eugéniát, így inkább elmosolyodtam, és másról kezdtem
beszélni. – Tegyük fel, hogy tényleg megváltozna –
mondtam. – Tegyük fel, hogy megnövesztené a haját,
selyemszalagot kötne bele, szép ruhákat viselne az ócska
szürke zsákok és vastag sarkú, otromba cipők helyett,
amelyekben csak még magasabbnak látszik.

Eugénia mosolygott a lehetetlen ötleten.
– Miért ne? – folytattam. – Miért ne változhatna meg

valami csoda folytán egyik napról a másikra? Esetleg
látomása lenne, és azt az utasítást kapná, hogy változzék
meg. Egyszeriben nemcsak egyházi zenét hallgatna, hanem
könyveket is olvasna, játékokat játszana...

– Tegyük fel, lenne egy udvarlója – mondta Eugénia,
csatlakozva a játékhoz.

– És ha rúzsozná a száját, és egy kis arcpirosítót tenne
fel?

Eugénia visszafojtotta feltörő kuncogását.
– És elvinné a barátját a bűvös tóhoz is.
– Vajon mit kívánna ez az új Emily? – tűnődtem hangosan.
– Ő is egy csókot?
– Nem, nem csókot. – Gondolkodtam egy pillanatig, majd

Eugéniára néztem, és jókedvűen elvigyorodtam.
– Mit? – kérdezte. – Mondd meg! – követelte, és dobálni

kezdte magát az ágyban, mikor nem akartam megmondani.



– Mellet kívánna magának – válaszoltam. Eugéniának a
lélegzete is elállt, és a szája elé kapta a kezét.

– Istenkém – mondta. – Ha Emily ezt hallotta volna...
– Nem érdekel. Tudod, hogy hívják a fiúk a háta mögött az

iskolában? – kérdeztem, és leültem mellé az ágyra.
– Hogyan?
– Miss Vasalódeszka.
– Csak nem?
– Ő tehet róla, ahogy öltözik, és még azt a kis mellét is

lelapítja, ami van neki. Nem akar nő lenni, de férfi sem.
– Mi akar lenni? – kérdezte Eugénia, és türelmesen várta

a válaszomat.
– Szent – mondtam végül. – Különben éppolyan hideg és

kemény, mint a templomi szobrok. De – tettem hozzá
sóhajtva – az utóbbi néhány napban legalább nem állt az
utunkba, és még az iskolában is kedvesebb hozzám egy
kicsit. Tegnap az ebédnél nekem adta az almáját.

– Kettőt ettél?
– Az egyiket Nilesnak adtam – vallottam be.
– Emily látta?
– Nem. Ebédidőben végig bent volt, és segített Miss

Walkernek kijavítani a helyesírási dolgozatokat. – Egy
percig hallgattunk, majd megfogtam Eugénia kezét. –
Képzeld – mondtam Niles szeretne újra találkozni velünk
szombaton. Azt akarja, hogy sétáljunk el a patakhoz. A
Mamának ebédvendégei lesznek, így nem bánja majd, ha
nem leszünk útban. Imádkozz, hogy megint szép napunk
legyen – mondtam.

– Imádkozom. Kétszer is egy nap. – Eugénia hosszú ideje
nem látszott ilyen boldognak, noha minden korábbinál



többet kellett ágyban feküdnie. – Hirtelen nagyon éhes
lettem – jelentette ki. – Már ebédidő lenne?

– Megkérdezem Louellát – mondtam és felálltam. – Ó,
Eugénia – mondtam az ajtóban –, tudom, hogy Emily most
kedvesebb hozzánk, de ettől függetlenül az a véleményem,
hogy a következő szombatot titokban kellene tartanunk.

– Rendben – mondta Eugénia. – Dögöljek meg, ha...
– Ne mondj ilyet! – kiáltottam rá.
– Mit?
– Sose mondd azt, hogy „dögöljek meg”.
– Ez csak egy mondás. Roberta Smith mindig ezt mondja,

mikor a vacsorákon találkozunk. Valahányszor kérdeznek
tőle valamit, hozzáteszi: dögöl...

– Eugénia!
– Jól van – mondta, és feljebb húzta magán a takarót.

Elmosolyodott. – Mondd meg Nilesnak, hogy nagyon várom
a szombati találkozást.

– Megmondom. Most pedig utánanézek az ebédnek –
mondtam, és magára hagytam, hadd álmodozzon arról, ami
nekem és a többi gyereknek a hét minden egyes napján
megadatott.

Tudom, hogy Eugénia egy szót sem szólt Emilynek a
szombatról. Túlságosan is izgult, hogy történhet valami, és
nem tudunk elmenni. Lehet, hogy Emily hallgatózott a
szobája ajtajánál, amikor szép időért imádkozott, vagy ott
lapult valahol az árnyékban, kémkedett utánunk, és fülelt,
míg beszélgettünk. De az is lehet, hogy egyszerűen
megérezte. Akármi volt is, biztos vagyok benne, hogy
minden napját a bosszú kitervelésének szentelte.

Mivel olyan nagyon vártuk, a szombat csak nem akart
elérkezni, de mikor végre mégis eljött, ragyogó napsütéssel



köszöntött ránk. A meleg napsugarak beáradtak a
szobámba, és addig cirógatták az arcom, amíg végül
kinyitottam a szemem. Boldogan ültem fel az ágyban. Az
ablakon kinézve a horizont egyik szélétől a másikig minden
csupa kék volt. A loncot finom szellő borzolta. A kinti világ
hívogatóan várt minket.

A konyhában Louella elmondta, hogy Eugénia már
pirkadatkor fenn volt.

– Még sosem láttam reggel ilyen éhesnek – jegyezte meg.
– Sietnem kell a reggelijével, mielőtt meggondolja magát.
Úgy lefogyott, hogy szinte keresztül lehet látni rajta – tette
hozzá szomorúan.

Bevittem Eugéniának a reggelit, már ült az ágyban és
várt.

– Pikniket kellett volna terveznünk, Lillian – panaszkodott.
– Túl sokat kell várni ebéd utánig.

– Majd legközelebb – mondtam. Letettem a tálcát az
éjjeliszekrényére, és néztem, ahogy eszik. Noha a
szokásosnál éhesebb volt, ijedt kis madár módjára
csipegette az ételt. Neki mindenhez kétszer annyi idő
kellett, mint egy hasonló korú, egészséges lánynak.

– Nagyon szép időnk van, ugye, Lillian?
– Csodálatos.
– Isten bizonyára meghallgatta az összes imádságomat.
– Fogadni mernék, más imát nem is hallhatott –

tréfálkoztam. Eugénia nevetett. Nevetése muzsika volt a
fülemnek, még akkor is, ha vékony, erőtlen hangon
csilingelt.

Visszamentem az ebédlőbe, hogy Emilyvel és a Mamával
megreggelizzem. A Papa már felkelt, és korán elment
Lynchburgbe, a kisebb dohánytermesztő farmerek egy



gyűlésére, akik a Papa szerint öldöklő küzdelmet folytattak
a nagy szövetkezetekkel. Evés előtt elmondtunk egy
imádságot még akkor is, ha a Papa nem volt velünk. Erről
Emily gondoskodott. Az, hogy milyen idézeteket választott
és ahogy felolvasta őket, gyanakvást ébreszthetett volna
bennem, de úgy örültem a kalandunknak, hogy alig vettem
észre.

Mózes második könyvéből a 9. fejezetet választotta, és
elolvasta, hogyan büntette meg Isten az egyiptomiakat,
mikor a fáraó nem engedte el a zsidókat. Emily olyan
átérzéssel és hangosan olvasott, hogy még a Mama is
beleborzongott és ijedtnek látszott.

– ,, Esett a jégeső, és egymást érte a villámlás a
jégesőben. Olyan hatalmas volt, amilyen nem volt még
Egyiptomban, amióta emberek lakják.”

Felemelte a tekintetét a könyvből, és az asztalon
keresztül rám bámult, jelezve, hogy kívülről tudja az egész
oldalt.

– „Elverte a jégeső egész Egyiptomban mindazt, ami a
mezőn volt: embert és állatot...”

– Emily, drágám – mondta csendesen a Mama. Sosem mert
közbeszólni, ha a Papa ott volt. – Még egy kicsit korán van a
kénköves tűzhöz. Már így is kavarog a gyomrom.

–    A kénköves tűzhöz sosincs elég korán, Mama –
tiltakozott Emily de gyakran túl későn van. – Átható
tekintettel rám nézett.

– Ó, istenem, istenem – sopánkodott a Mama. – Kezdjünk
hozzá az evéshez – könyörgött. – Louella! – szólt ki, és
Louella kezdte behozni a szalonnás tojást. Emily végre nagy
nehezen becsukta a Bibliát. Mihelyt becsukta, a Mama
máris mesélni kezdett egy zaftos pletykát, s hogy ma végre
megtudja, igaz– e.



– Martha Atwood most jött vissza északról, és azt állítja,
ott a nők nyilvános helyen dohányoznak. A százados úrnak is
volt egy unokatestvére – folytatta. Én odafigyeltem a
történetre, de Emily már visszavonult a saját gondolatai
közé, a saját világába, akárhol volt is az. Mikor azonban
megemlítettem a Mamának, hogy Eugéniát elviszem egy kis
kirándulásra, Emily szeme tágra nyílt az érdeklődéstől.

– Ne vidd túlzásba – figyelmeztetett a Mama. – És mindig
ügyelj arra, hogy meg ne fázzon.

– Ügyelek, Mama.
Felmentem, hogy kiválasszam, mit veszek majd fel.

Eugéniához is benéztem, hogy aludjon egy kicsit és bevegye
az orvosságait. Megígértem neki, hogy egy jó órával az
indulás előtt felkeltem, hogy segítsek neki fésülködni és
kiválasztani, hogy mi legyen rajta. A Mama vett neki egy új
pár cipőt és egy széles karimájú kék kalapot, hogy védje
magát a napsugarak ellen. Kitakarítottam a szobámat,
olvastam egy keveset, bekaptam valamit ebédre, aztán
felöltöztem. Amikor bementem Eugénia szobájába, hogy
felébresszem, már fenn volt, az arcán azonban nem
izgatottság, hanem aggodalom látszott.

– Mi a baj, Eugénia? – kérdeztem, ahogy beléptem. A
szobájának abba a sarkába bökött a fejével, ahol a
tolószéke szokott lenni.

– Most vettem csak észre – mondta. – Nincs ott. Nem is
emlékszem, mikor láttam utoljára. Teljesen
összezavarodtam. Te vitted ki valamiért?

Csüggedtség fogott el, mivel természetesen nem én
voltam, és a Mama sem szólt róla a reggelinél, mikor
mondtam neki, hogy Eugéniával kirándulni megyünk.

– Nem, de ne aggódj miatta – mondtam mosolyt erőltetve.
– A házban kell lennie. Talán Tottie vitte ki, amikor



takarította a szobádat.
– Gondolod, Lillian?
–Biztos vagyok benne. Máris utánanézek. Azalatt –

mondtam, és a kezébe adtam a hajkefét – kezdj hozzá a
fésülködéshez.

– Rendben – mondta halkan. Kiviharzottam a szobából,
végig a folyosókon, és megkerestem Tottie-t. A társalgóban
takarított.

– Tottie – kiáltottam be –, te vitted ki Eugénia tolószékét a
szobájából?

– A tolószékét? – megrázta a fejét. – Nem, Lillian
kisasszony. Soha nem hozom ki.

– Láttad valahol? – kérdeztem kétségbeesetten. Megrázta
a fejét.

Mint egy csirke, amelyik Henry kését akarja elkerülni,
úgy rohangáltam a nagy házban, egymás után néztem be a
szobákba, ellenőriztem a beépített szekrényeket, végül még
az éléskamrát is.

– Mit keresel annyira, gyermek? – kérdezte Louella. A
Mamának és a vendégeknek vitte ki az ebédet, egy tálca
szendvicset.

– Eugénia tolószéke eltűnt – kiáltottam. – Már mindenütt
megnéztem.

– Eltűnt? Hogy tűnt volna el? Biztos vagy benne?
– Persze, Louella.
Megrázta a fejét.
– Talán meg kellene kérdezned az édesanyádat –

javasolta. Hát persze, gondoltam. Miért is nem ezzel
kezdtem? A Mama bizonyára izgult a szombati vendégség
miatt, és elfelejtette megemlíteni, mit csinált vele. Lesiettem



az ebédlőbe.
Úgy tűnt, mintha mindenki egyszerre beszélt volna, és

senki nem figyelt a másikra. Önkéntelenül is arra
gondoltam, a Papának igaza van, hogy hangosan
kotkodácsoló tyúkok gyülekezetének nevezi az
összejöveteleket. Én azonban olyan váratlanul törtem be a
terembe, hogy mindannyian elhallgattak, és felém fordultak.

– Mekkorát nőtt! – jelentette ki Amy Grant.
– Ötven éve már rég oltárhoz vezették volna – jegyezte

meg Mrs. Tiddydale.
– Valami baj van, drágám? – kérdezte a Mama

mosolyogva.
– Eugénia tolószéke. Mama. Nem találom – mondtam. A

Mama a barátnőire pillantott és kaccantott egyet.
– De hát, drágám, egy tolószék nem tűnhet el csak úgy.
– Nincs ott, ahol lenni szokott a szobájában, és már

mindenütt megnéztem a házban, megkérdeztem Tottie-t és
Louellát és...

– Lillian – mondta a Mama, belém fojtva a szót. – Ha
visszamész és alaposan szétnézel, egész biztosan
megtalálod a tolószéket. Ne csinálj a bolhából elefántot –
tette hozzá, és ránevetett a nőkre, akik csatlakoztak hozzá
a saját nevető kórusukkal.

– Igen, Mama – mondtam.
– És ne feledd, amit mondtam, drágám. Ne maradjatok

sokáig, és ügyelj arra, hogy melegben legyen.
– Ügyelek, Mama – mondtam.
– Egyébként is, először köszönnöd kellett volna, Lillian. –

Enyhén megrovó tekintet ült ki az arcára.
– Elnézést. Jó napot kívánok.



A nők mind bólintottak és mosolyogtak. Megfordultam, és
lassan kimentem. Még az ajtóhoz sem értem, máris ott
folytatták a beszélgetést, ahol abbahagyták, mintha nem is
lettem volna ott. Lassan visszaindultam Eugénia szobája
felé. Mikor láttam, hogy Emily jön le a lépcsőn, megálltam.

– Nem találjuk Eugénia tolószékét – keseregtem. –
Mindenkit megkérdeztem, és mindenütt megnéztem.

Gúnyosan elmosolyodott.
– Engem kellett volna kérdezned először. Ha a Papa nincs

itt, senki sem tud annyi mindent a Meadowsról, mint én.
Főleg nem a Mama – tette hozzá.

– Ó, Emily, szóval tudod, hol van. Hála Istennek. Nos, hol
van hát?

– A szerszámoskamrában. Henry észrevette, hogy valami
baj van az egyik kerékkel vagy tengellyel. Valami ilyesmi.
Biztos vagyok benne, hogy már meg is javította. Egyszerűen
elfelejtette visszavinni.

– Henry nem felejtene el ilyesmit – gondoltam hangosan.
Emily utálta, ha ellentmondtak neki.

– Jó, akkor nem felejtette el, és most bent van a szobában.
Ott van? Ott van a szobában? – kérdezte dühösen.

– Nincs – mondtam halkan.
– Olyan becsben tartod azt az öreg négert, mintha

ótestamentumi próféta lenne. Egyszerűen egy hajdani
rabszolga fia, műveletlen, írni sem tud, és tele van hülye
babonákkal – tette hozzá. – Tehát – mondta összekulcsolt
karral, kiegyenesedve –, ha kell a tolószék, menj be a
szerszámoskamrába, és hozd ki.

– Rendben – mondtam, és alig vártam, hogy
otthagyhassam és elhozhassam a tolószéket. Tudtam, hogy
szegény Eugénia már tűkön ül a szobájában, és már nagyon



szerettem volna bevinni a széket, hogy visszatérjen az
arcára a mosoly. Kiszaladtam a bejárati ajtón, le a lépcsőn,
és a ház sarkát megkerülve a szerszámoskamra felé
futottam. Mikor odaértem, kinyitottam az ajtót, és
bekukucskáltam. Ott volt a tolószék a sarokban, pont úgy,
ahogy Emily mondta. Úgy tűnt, nem nyúltak hozzá, csak a
kerekei voltak porosak, ahogy végigtolták a földön.

Ez annyira nem jellemző Henryre, gondoltam, de eszembe
jutott, hogy Emilynek talán mégis igaza van. Lehet, hogy
Henry akkor ment be a székért, mikor Eugénia aludt, és
nem akarta felébreszteni azért, hogy megmondja, elviszi
megjavítani. A Papa annyi munkát ad neki az ültetvényen,
hogy nem csoda, ha időnként elfelejt valamit, vontam le a
következtetést. Beléptem a kamrába, és elindultam érte, s
ekkor hirtelen becsapódott mögöttem az ajtó.

Mindez olyan gyorsan és meglepetésszerűen játszódott le,
hogy egy pillanatig nem is fogtam fel, mi történt. Valamit
utánam hajítottak a kamrába, és az a valami... mozgott. Egy
pillanatra megdermedtem. A régi szerszámoskamra falának
résein alig szűrődött be valami kis fény, de ahhoz elég volt,
hogy felismerjem, mit dobtak utánam... egy bűzösborz volt!

Henry csapdákat állított a nyulaknak. Úgy rakta ki ezeket
a kis ketreceket, hogy a nyulak belesétáljanak és
csipegessenek a salátalevélből, és ezzel bezárták az ajtót.
Aztán Henry eldöntötte, hogy a nyúl elég idős és kövér-e
ahhoz, hogy meg lehessen enni. Nagyon szeretett
nyúlpörköltet készíteni. Én hallani sem akartam róla, mert
nem tudtam elképzelni, hogy megegyem a nyuszikat. Mindig
olyan viccesnek és vidámnak láttam őket, ahogy rágcsálták
a füvet vagy ugráltak a mezőn. Mikor panaszkodtam neki.
Henry azt mondta, hogy amíg nem kedvtelésből öljük meg
őket, addig semmi baj.

– Ebben a világban minden valami másnak a tápláléka,



gyermek – magyarázta, és rámutatott egy verébre. – Ott
vannak a madarak, azok kukacokat esznek, ugye, és a
denevérek, azok meg bogarakat. A rókák pedig nyulakra
vadásznak, tudod?

– Nem akarom tudni, Henry. Ne mondd meg, ha nyulat
eszel. Ne szólj róla – könyörögtem. Mosolygott és bólintott.

– Rendben, Lillian kisasszony. Ha vasárnap nyulat eszünk,
nem hívlak meg vacsorára.

Időnként azonban nyúl helyett bűzösborzot, szkunkot
fogott valamelyik csapdájával. Ilyenkor hozott egy zsákot,
és rádobta a ketrecre.

Amíg a szkunk sötétben van, nem spricceli ki a váladékát,
mondta. Azt hiszem, Emilynek is elmondta, de az is lehet,
hogy Emily maga figyelte meg. Úgy vizslatott mindenkit a
Meadows-farmon, mintha csak utasították volna, kutassa
mindenütt a bűnt.

A történtek hatására a szkunk érthetően izgatott lett, és
gyanakodva nézett körül. Megpróbáltam mozdulatlan
maradni, de olyan rémült voltam, hogy önkéntelenül
felsikítottam, és tettem egy lépést. A szkunk meglátott, és
tetőtől talpig lespriccelt bűzös váladékával. Sikoltozva az
ajtóhoz szaladtam. Zárva volt. Sokáig kellett teljes erőből
döngetnem, és a szkunk még egyszer végigspriccelt, mielőtt
visszavonult volna egy szekrény alá. Végül az ajtó kinyílt.
Egy rúd támasztotta kintről, hogy ne lehessen könnyen
kinyitni. Kizuhantam a szabadba, de a bűz velem maradt.

Henry futva jött az istállótól néhány munkással, de amint
közelebb értek hozzám, lecövekeltek és felordítottak a
felháborodástól. Hisztérikusan csapkodtam a karommal,
mintha méhek támadtak volna meg, és nem egy szkunk.
Henry teleszívta a tüdejét friss levegővel, majd a lélegzetét
visszatartva a segítségemre sietett. A karjába kapott, és



szaladt velem vissza a ház végéhez. Ott letett a lépcsőnél,
és berontott, hogy megkeresse Louellát. Hallottam, ahogy
azt kiáltja.

– Lilliant szörnyen lespriccelte egy szkunk a
szerszámoskamrában!

Iszonyodtam a szagomtól. Kezdtem letépni magamról a
bűzlő ruhát, és lerúgtam a cipőmet. Louella kiszaladt
Henryvel. Rám pillantott, az orrát megcsapta a szag, és
felkiáltott:

– Az Úr legyen irgalmas! – Orrát legyezve odajött hozzám.
– Jól van, jól van, majd Louella gondoskodik róla. Ne

aggódj, ne aggódj. Henry – rendelkezett vidd a kamra
melletti helyiségbe, ahol a régi kádat tartjuk. Hozom az
összes paradicsomlevet, amit csak találok – mondta. Henry
újra fel akart venni, de mondtam neki, hogy tudok járni.

– Nem kell neked is szenvedned – mondtam, és eltakartam
az arcom a kezemmel.

A kamra melletti helyiségben kibújtam minden ruhámból.
Louella ami paradicsomlevet csak talált, azt mind beöntötte
a kádba, utána megkérte Henryt, hogy hozzon még.
Kiabáltam és zokogtam, ahogy Louella sikált a lével. Utána
nedves törülközőkbe csavart.

– Most menj fel és vegyél egy finom fürdőt, szívem –
mondta. – Mindjárt megyek én is.

Megpróbáltam gyorsan keresztülmenni a házon, de a
szívemmel együtt a lábam is kővé dermedt. A Mama bevitte
az ebédre hívott társaságot az olvasószobába, zenét
hallgattak és teáztak, a kinti lármából nem hallottak
semmit. Gondoltam, beszólok a Mamának, hogy mi történt,
de úgy döntöttem, hogy előbb inkább megfürdöm. A bűz
még mindig elég erős volt, és koszos füstfelhőként lengett
körülöttem.



Louella bejött a fürdőszobába, és segített bedörzsölni a
testem a legillatosabb szappanokkal, amik csak voltak, de
még ezek után is éreztem a szkunk szagát.

– Bent van a hajadban is, drágám – mondta Louella
szomorúan. – Ez a sampon nem boldogul vele.

– Mit tegyek, Louella?
– Néhányszor már láttam ilyet – mondta. – Attól tartok, az

lenne a legjobb, ha levágnád a hajad – mondta.
– A hajam!
A hajam volt a büszkeségem. Az iskolában az összes lány

közül nekem volt a legdúsabb és legpuhább hajam, hála a
tojássamponoknak, amelyeket Louella és Henry javasoltak.
Vastag szálú hajam volt, leért egész a hátam közepéig.
Vágjam le? Akkor akár a szívemet is kivághatnám.

– Moshatod az idők végezetéig, sohasem űzöd ki belőle a
szagot, drágaságom. Érezni fogod minden este, mikor
leteszed a párnára a fejed, és a párnahuzat is átveszi egy
idő után.

– Ó, Louella, én nem vagyok képes levágni a hajam. Nem
vágom le – mondtam elszántan. Louella komor képpel nézett
rám. – Itt maradok egész nap, és addig mosom, amíg ki nem
megy belőle a szag – mondtam. – Itt bizony.

Dörzsöltem, öblítettem, dörzsöltem, megint öblítettem, de
valahányszor az orromhoz vittem egy-egy hosszú tincset és
megszagoltam, érezni lehetett rajta a szkunk szagát. Vagy
két órával később nagy nehezen kiszálltam a kádból, és
odamentem a fürdőszobámban lévő csaphoz és tükörhöz.
Louella fel-le szaladgált a lépcsőn, és számos gyógymódot
ajánlott, ami neki és Henrynek eszébe jutott. Egyik sem
segített. Belenéztem a tükörbe. A könnyeim elapadtak, de a
szenvedés ott maradt a szememben.



– Mondtad a Mamának, hogy mi történt? – kérdeztem
Louellát, mikor újra visszatért.

– Igen – mondta.
– Mondtad neki, hogy esetleg le kell vágni a hajam? –

kérdeztem, mint akit elkábítottak.
– Igen, drágaságom.
– Mit mondott?
– Azt mondta, hogy nagyon sajnálja. Feljön hozzád, mihelyt

elmentek a vendégek.
– Nem jöhetne előbb? Csak egy percre.
– Megyek, megkérdezem – mondta Louella. Nem sokkal

később egyedül jött vissza.
– Azt mondja, most éppen nem tud elszakadni a

vendégektől. Azt kell tenned, amit tenni kell. Drágaságom,
az a haj újra kinő, és gyorsabban, mint ahogy gondolod.

– De addig, Louella, utálni fogom magam, és senki nem fog
többé csinosnak tartani – zokogtam.

– Dehogyis, gyermekem. Szép arcod van, az egyik
legszebb ezen a környéken. Soha senki nem fogja azt
mondani, hogy csúnya vagy.

– De igen, azt fogják – nyöszörögtem, és Nilesra
gondoltam, milyen kiábrándult lesz, ha meglát, és milyen
kiábrándult lehet már most is, ahogy Eugéniára és rám vár.
Azonban úgy tűnt, a szkunk bűze egyre terjed a fejemről, és
teljesen beburkol. Remegő kézzel megfogtam az ollót, és
kézbe vettem egy hajtincset. Odaérintettem az ollót, de nem
vágtam bele.

– Nem vagyok rá képes, Louella – sírtam. – Nem vagyok
rá képes. – A karomra hajtottam az arcom, és az asztalra
borulva zokogtam. Louella odalépett hozzám, és a vállamra
tette a kezét.



– Akarod, hogy megcsináljam neked, gyermekem?
Vonakodva, kiüresedett szívvel bólintottam. Louella a

kezébe fogta az első tincseket, és megragadta az ollót.
Hallottam, hogy elkezdte vágni, és mindegyik nyisszantás a
hajammal együtt a szívemből is kivágott egy darabot. Az
egész testemben éreztem a szomorúságot.

Sötét szobájában, egy petróleumlámpa fényénél a
sarokban ülve Emily a Bibliát olvasta. A falon át is hallottam
a hangját. Biztos voltam benne, Mózes második könyvéből
fejezi be az idézetet, amelyet a reggelinél fel akart olvasni,
mikor a Mama félbeszakította.

– ,,... a mező minden füvét is elverte a jég, és
összetördelte a mező minden fáját.”

Az olló hangja mellett mély kábulatba sírtam magam.
Mikor Louella végzett, bebújtam az ágyba,

összegömbölyödtem, és belefúrtam az arcom a takaróba.
Nem akartam látni magam, és nem akartam, hogy bárki
lásson, akár csak egy pillanatra is. Louella vigasztalni
próbált, de csak ráztam a fejem, és nyöszörögtem.

– Be akarom hunyni a szemem, Louella, és úgy tenni,
mintha semmi sem történt volna.

Később, mikor a vendégek már hazamentek, a Mama is
bejött hozzám.

– Ó, Mama! – kiáltottam, és ahogy belépett a szobámba,
felültem és ledobtam magamról a takarót. – Nézd! Nézd,
mit tett velem!

– Ki, Louella? Azt hittem...
– Nem, Mama, nem Louella. – Teleszívtam a tüdőmet.

Nyeltem egyet, és kitöröltem a szememből a forró
könnyeket. – Emily – mondtam. – Emily tette ezt velem!

– Emily? – mosolyodott el a Mama. – Attól tartok, nem



értem, drágám. Hogyan tehette volna Emily...
– Eldugta Eugénia tolószékét a szerszámoskamrában.

Talált egy szkunkot Henry egyik csapdájában, és letakarta.
Ö volt az, aki a szerszámoskamrába küldött. Azt mondta,
Henry odatette a tolószéket, Mama. Mikor bementem,
bedobta a szkunkot a kamrába, és bezárt vele. Egy rudat
támasztott az ajtónak. Emily egy szörnyeteg!

– Emily? Ó, nem. Nem tudom elhinni...
– Ő tette, Mama, ő volt – tartottam ki az állításom mellett,

és az öklömmel csapkodtam a lábam. Olyan erősek voltak az
ütéseim, hogy a Mama arcán a hitetlenkedést megdöbbenés
váltotta fel, majd mélyet lélegzett, a mellére szorította a
kezét, és megrázta a fejét.

– Miért tenne ilyet Emily?
– Azért, mert szörnyeteg! És féltékeny. Szeretné, ha neki

is lennének barátai. Azt szeretné... – Itt megálltam, mielőtt
túl sokat mondtam volna.

A Mama egy pillanatig feszülten nézett, majd
elmosolyodott.

– Valami félreértés lesz, az események szerencsétlen
egybeesése – jelentette ki. – Az én gyerekeim, különösen
Emily, nem tesznek ilyet egymással. Hiszen annyira jámbor,
hogy mellette még a lelkész úr is megkérdőjelezi a saját
cselekedeteit – tette hozzá mosolyogva. – Mindenki ezt
mondja.

– Mama, ő azt gondolja, hogy jót tesz, valahányszor árt
nekem. Azt hiszi, igaza van. Kérdezd meg tőle. Rajta,
kérdezd meg! – kiáltottam sikoltva.

– Ne kiabálj, Lillian. Ha a százados úr hazajön és
meghallja...

– Nézz rám! Nézd meg a hajam! – Addig ráncigáltam a



sebtében levágott tincseket, amíg fájni nem kezdett.
A Mama arca megenyhült.
– Sajnálom a hajad, drágám. Tényleg. De – tette hozzá

mosolyogva – kapsz egy szép kis főkötőt, és adok pár
selyemkendőt az enyéimből és...

– Mama, nem járhatok egész nap kendővel a fejemen,
különösen az iskolában nem. A tanárnő nem engedné és...

– Miért ne járhatnál, drágaságom? Miss Walker meg fogja
érteni, ebben biztos vagyok. – Újra elmosolyodott, és
közelebb hajolva beleszagolt a levegőbe. – Semmit nem
érzek. Louella jó munkát végzett. Semmi nem emlékeztet
majd rá, hogy valami kellemetlen történt veled.

– Semmi? – a tenyeremet kurtára vágott hajamra
szorítottam. – Hogy mondhatsz ilyet? Nézz rám. Hiszen
emlékszel, milyen szép hajam volt, és mennyire szeretted
kefélgetni.

– A legrosszabbon túl vagy, drágám – felelte a Mama. –
Gondom lesz rá, hogy megkapd a kendőket. Most csak
pihenj, szívem – mondta, és távozni készült.

– Mama! Nem is szólsz Emilynek? Nem mondod el a
Papának, hogy mit művelt velem? – kérdeztem könnyek
között. Hogy nem fogta fel, milyen borzasztó helyzetben
vagyok? És ha ez vele történik? Ő is éppen olyan büszke volt
a hajára, mint én az enyémre. Nem töltött-e hosszú órákat a
fésülgetésével, és nem ő mondta, hogy vigyáznom kell a
hajamra és gondoznom? Az övé olyan volt, mint a színarany,
az én fejemből pedig mintha letépett virágok szárai
meredeznének.

– Miért fokozod a fájdalmat, és miért akarod, hogy
mindenki szenvedjen a házban, Lillian? Ami történt,
megtörtént. Egész biztos vagyok benne, egy szerencsétlen
kis baleset volt. Megtörtént, de már túl vagyunk rajta.



– Nem baleset volt. Emily tette! Gyűlölöm őt. Mama! –
Éreztem, hogy az arcom vörös lesz a dühtől. A Mama rám
meredt, majd megrázta a fejét.

– Már hogy gyűlölhetnéd őt? Az nem lehet, hogy ebben a
házban bárki bárkit gyűlöljön. A százados úr nem hagyná –
mondta a Mama, mintha egy romantikus regényen dolgozna,
és egyszerűen átírhatná vagy kihagyhatná a csúnya és
szomorú részeket. – Hadd meséljem el neked, mi volt a
partimon.

Megadóan lehajtottam a fejem, mintha semmi különös
nem történt volna velem, a Mama pedig belekezdett
azoknak a pletykáknak és történeteknek az elmesélésébe,
amelyeken egész délután csemegézett a vendégeivel. Az
egyik fülemen bementek a szavai, a másikon meg kijöttek,
de ez látszólag nem tűnt fel neki, és nem törődött vele. A
párnára fektettem az arcom, és újra magamra húztam a
takarót. A Mama addig beszélt monoton hangon, amíg ki
nem fogyott a történetekből, aztán ment, hogy kendőt
keressen nekem.

Mély lélegzetet vettem, és megfordultam az ágyban.
Önkéntelenül is azon morfondíroztam, a Mama vajon több
együttérzést és haragot mutatott volna akkor, ha nem a
nagynéném, hanem az igazi anyám lenne? Hirtelen most
először tényleg árvának éreztem magam. Még annál is
rosszabb volt, mint mikor először tudtam meg az igazságot.
Újabb zokogások rázták a testemet egészen addig, amíg
teljesen kimerültem a sírástól. Ezután eszembe jutott
szegény Eugénia, aki egész biztos csak futó részleteket
tudott meg Louellától és Tottie-tól. Felkeltem, mint egy
alvajáró, és gépies mozdulatokkal magamra vettem a
fürdőköpenyemet. Valahányszor tükör előtt mentem el,
elfordítottam a fejem. Belebújtattam a lábam parányi,
szalagcsipkés papucsomba, és lassan kimentem a



szobámból, le Eugéniához.
Abban a pillanatban, ahogy beléptem és meglátott, sírva

fakadt. Vézna kis karjába vetettem magam, és néhány
pillanatig csak sírtam aprócska vállán, aztán erőt vettem
magamon, és felidéztem az összes borzalmat. Tágra nyílt
szemmel hallgatott, és a fejét rázva igyekezett elhessegetni
magától a szörnyű részleteket. Azonban valahányszor a
lenyírt fejemre pillantott, el kellett fogadnia őket.

– Nem megyek iskolába – fogadkoztam. – Nem megyek
sehová egészen addig, amíg a hajam meg nem nő.

– Ó, Lillian, ez még soká lehet. Ennyit nem mulaszthatsz.
– Meghalok, ha a többiek meglátnak, Eugénia. – A

pillantásom a takaróra vándorolt. – Különösen Niles.
– Azt kell tenned, amit a Mama mondott. Kendőt és

főkötőt viselsz.
– Ki fognak nevetni. Emily majd gondoskodik róla –

jelentettem ki. Eugénia arca elkomorodott. Úgy tűnt, a
bánat minden egyes pillanatával egyre összébb zsugorodik.
Borzasztóan éreztem magam, mert nem tudtam felvidítani.
Nincs az a nevetés, móka vagy bármi, ami elvonhatta volna
a figyelmemet a bánatomról és elfelejtettem volna, hogy mi
történt velem.

Kopogtak az ajtón. Henryt pillantottuk meg, ahogy
megfordultunk.

– Csak azért jöttem, hogy megmondjam... szóval hogy
megmondjam, a tolószéknek még néhány napig szellőznie
kell, Eugénia kisasszony. Lemostam, amennyire csak
tudtam, és visszahozom, mihelyt kimegy belőle a szag.

– Köszönöm, Henry – mondta Eugénia.
– Átkozott legyek, ha tudom, hogy került a

szerszámoskamrába – mondta Henry.



– Mi tudjuk, Henry – mondtam neki. Bólintott.
– Megtaláltam az egyik nyúlcsapdámat a közelében –

mondta. Megrázta a fejét. – Gonoszság ilyet csinálni.
Gonoszság – dörmögte, és kiment.

– Hová mész? – kérdezte Eugénia, mikor fáradtan és
kedvetlenül felálltam az ágyáról.

– Vissza a szobámba, aludni. Kimerült vagyok.
– Vacsora után visszajössz?
– Megpróbálok – mondtam. Gyűlöltem, hogy ilyen vagyok,

utáltam, hogy így sajnálom magam, különösen Eugénia előtt,
akinek sokkal több oka lett volna sajnálni magát, mint bárki
másnak, akit csak ismertem, de addig olyan szép volt a
hajam. A hossza, a lágysága, a puhasága, a színe mind olyan
volt, hogy idősebbnek éreztem magam tőle, nőiesebbnek. A
fiúk csak úgy bámultak. Most már senki nem fog rám nézni,
legfeljebb azért, hogy röhögjön a kis hülyén, aki
lespriccelteti magát egy szkunkkal.

Estefelé Tottie azzal jött be hozzám, hogy Niles az
ajtóban áll. Eugéniáról és rólam érdeklődik.

– Ó, Tottie, elmondtad neki, mi történt? Nem mondtad el,
ugye? – siránkoztam.

Tottie megvonta a vállát.
– Nem tudom, mi mást mondhattam volna neki, Lillian

kisasszony.
– Mit mondtál? Mit mondtál neki? – faggattam gyorsan.
– Megmondtam, hogy lespriccelt egy szkunk a

szerszámoskamrában, és le kellett vágni a hajad.
– Ó, jaj!
– Még mindig lent van – mondta Tottie. – Mrs. Booth

beszélget vele.



– Ó, jaj! – nyögtem fel ismét, és visszahanyatlottam az
ágyra. Annyira zavarban voltam, hogy nem hittem, valaha is
a szeme elé tudok kerülni.

– Mrs. Booth azt mondja, gyere le, és üdvözöld a
látogatódat.

– Lemenni? Soha! Többé ki sem mozdulok innen. Nem
megyek, és mondd meg a Mamának, hogy mindez Emily
miatt van.

Tottie egyedül hagyott, én pedig újra magamra húztam a
takarót. A Mama nem jött fel, hogy benézzen hozzám,
visszavonult a könyvei és a lemezei közé. A délutánból
lassan este lett. Hallottam, hogy a Papa hazajön,
megismertem súlyos lépteit az előcsarnokban. Mikor az
ajtómhoz ért, visszatartottam a lélegzetemet, és vártam,
hogy bejöjjön hozzám, megnézzen és megkérdezze, mi
történt velem, de nem állt meg az ajtómnál. A Mama vagy
nem mondta meg neki, vagy csak valami apróságnak
állította be, gondoltam szomorúan. Később hallottam, hogy
lemegy vacsorázni, de most sem áll meg az ajtómnál. Tottie-
t küldték fel, hogy kész a vacsora, de azt mondtam, hogy
nem vagyok éhes. Nem egészen öt perccel később
lépcsőmászástól lihegve és fújtatva visszatért azzal, hogy a
Papa ragaszkodik hozzá, hogy menjek le.

– A százados úr azt mondja, hogy nem baj, ha nem eszel
egy morzsát sem, de ülj ott a széken – jelentette Tottie. –
Olyan dühös, hogy ölni tudna a tekintetével – tette hozzá. –
Jobban teszed, ha lejössz, Lillian kisasszony.

Nagy nehezen felkeltem az ágyról. Fásultan a tükörbe
néztem. A fejemet rázva megpróbáltam nem elhinni, amit
láttam, de a kép ott maradt. Majdnem újra elsírtam magam.
Louella természetesen a tőle telhető legjobb munkát
végezte, de ő csak azt akarta, hogy minél rövidebbre vágja



a hajam. Néhány tincset hosszabbra hagyott, és a hajam
összevissza lógott a fülemnél. Feltettem a fejemre a Mama
egyik sálját, és lementem.

Emily gúnyosan elmosolyodott, ahogy leültem az
asztalhoz, de csakhamar újra felvette a megszokott
rosszalló arckifejezést. Egyenes háttal ült, a karját
összefonta. Az asztalon ott volt előtte a kinyitott Biblia. A
lehető legdühösebb pillantásommal rámeredtem, de csak
annyit értem el vele, hogy a megelégedettség tüze még
erősebb lett szürke szemében.

A Mama mosolyogva ült. A Papa alaposan megnézett, még
a bajsza is le-fel mozgott közben.

– Vedd le a fejedről a kendőt a vacsoraasztalnál! –
parancsolta.

– De Papa – nyöszörögtem. – Borzasztóan nézek ki.
– A hiúság bűn – mondta. – Mikor az ördög kísértésbe

akarta vinni Évát a Paradicsomban, azt mondta neki, hogy
olyan szép, mint Isten maga. Vedd le! – Haboztam, azt
remélve, hogy a Mama a segítségemre siet, de ő némán,
fájdalmas arccal ült a helyén. – Azt mondtam, vedd le! –
követelte a Papa.

Lesütött szemmel engedelmeskedtem. Felpillantva láttam,
hogy Emily milyen elégedett.

– Legközelebb jobban kell vigyáznod, hogy hová mész és
mi történik körülötted – mondta a Papa.

– De Papa...
Felemelt kezével belém fojtotta a szót.
– Nem akarok többet hallani erről a balesetről. Anyádtól

már eleget hallottam. Kezdd el, Emily...
Emily arcán a szokott mosollyal lepillantott a Bibliára.
– „Az Úr az én pásztorom...” – kezdte. Nem is hallottam,



hogy mit olvas. Csak ültem, és a szívem olyan hideg volt,
mint a kő. Könnyek csorogtak végig az arcomon, le az
államon, de nem töröltem le őket. Ha a Papa észrevette is,
nem törődött vele, alighogy Emily befejezte az olvasást, enni
kezdett. A Mama belefogott egy új pletykába, amit a
vendégektől hallott. A Papa látszólag figyelt, időnként
rábólintott, és egyszer még nevetett is. Olyan volt, mintha a
velem történtek évekkel korábban estek volna meg, most
csak felidézném az eseményt, és én volnék az egyedüli, aki
újra átéli. Megpróbáltam enni valamit, már csak azért is,
hogy a Papa ne legyen dühös, de a torkomon akadt a falat,
köhögni kezdtem, és innom kellett egy pohár vizet.

A vacsora nagy nehezen véget ért, és ígéretemhez híven
bementem Eugéniához, de már aludt. Egy pillanatra leültem
az ágya mellé, és hallgattam nehéz lélegzését. Egyszer
felnyögött, de nem nyitotta ki a szemét. Végül életem egyik
legborzasztóbb napjától elcsigázottan felmentem a
szobámba.

Az ablakhoz léptem, hogy kinézzek a pázsitra, de nagyon
sötét éjszaka volt, az eget felhők borították. A távolban
megpillantottam egy villám fényét, és utána megeredtek az
első esőcseppek, sűrűn pergő könnycseppekként csapkodva
az ablaküveget. Visszamentem az ágyamba. Néhány
pillanattal azután, hogy eloltottam a lámpát és lehunytam a
szemem, meghallottam, hogy nyílik az ajtóm, és felnéztem.

Emily állt ott a sötétben.
– Imádkozz bűnbocsánatért – mondta.
– Hogy mi? – ültem fel gyorsan. – Még te akarod, hogy

bűnbocsánatért imádkozzam, azután, amit tettél velem?
Neked kellene bűnbocsánatért imádkoznod. Borzasztó
teremtés vagy. Miért tetted ezt velem? Miért?

– Én semmit nem tettem veled. Az Úr büntetett meg bűnös



cselekedeteid miatt. Gondolod, hogy bármi is történhetne az
Úr akarata nélkül? Mondtam neked, hogy élő átok vagy, egy
rohadt alma, amelyik tönkreteheti az összes többi, jó almát.
Szenvedni fogsz, amíg meg nem bánod bűneidet, de te
sosem fogod megbánni őket – tette hozzá.

– Nem vagyok bűnös és rohadt! Te vagy az!
Emily becsukta az ajtót, de én egyre csak sikoltoztam.
– Te vagy az! Te vagy az!
A kezem közé temettem az arcom, és addig zokogtam,

amíg ki nem fogytam a könnyekből, aztán
visszahanyatlottam a párnámra. Csak feküdtem a sötétben,
és nagyon furcsán éreztem magam. Egyre csak Emily éles,
bántó hangját hallottam. „Gonosznak születtél, bűnös vagy.”
Behunytam a szemem, és megpróbáltam kirekeszteni a
gondolataimból, de továbbra is ott maradt, a szavai mélyen
a lelkembe égették magukat.

Igaza van? Miért engedi meg neki Isten, hogy ilyen sok
szenvedést okozzon nekem, tűnődtem. Emilynek nincs
igaza. Miért akarna Isten egy olyan kedves és szerető
teremtést, mint Eugénia, szenvedni látni? Nem, ebben az
ördög van jelen, nem Isten.

De miért hagyja Isten, hogy az ördög munkálkodjék?
Mindannyiunkat próbáknak vet alá, vontam le a

következtetést. Mélyen a szívemben, az illúziók és a
színlelés hegye alatt eltemetve ott élt bennem a felismerés,
hogy a legnagyobb próba még előttem áll. Mindig is ott volt,
sötét felhőként lebegett a Meadows-farm felett, és nem
űzhette el se szél, se imádság. Felettünk lebegett, és várta,
hogy elérkezzék az idő.

És akkor ránk zúdította a bánat esőjét, hideg cseppjei
mindörökre jeges burkot vontak a szívem köré.



7
BEKÖVETKEZIK A TRAGÉDIA

Másnap borzasztó gyomorgörcsökkel ébredtem.
Mindennek tetejébe még fájdalmas havi vérzésem is
megjött. A szó szoros értelmében sírtam fájdalmamban.
Zokogásomat hallva a Mama is odajött az ajtómhoz. Éppen
reggelizni ment. Mikor elmondtam neki, mi a bajom,
zavarba jött. Szokás szerint Louellát küldte fel, hogy
foglalkozzon velem. Louella megpróbált felöltöztetni az
iskolához, de olyan görcseim voltak, hogy nem tudtam lábra
állni. Ágyban maradtam egész nap és még a következő nap
nagy részében is.

Másnap reggel, mielőtt elindult az iskolába, Emily
megjelent az ajtómnál, és azt mondta, magamban kell
keresnem az okot, hogy miért olyan fájdalmas a havi
vérzésem. Úgy tettem, mintha nem hallanám és nem is
látnám. Nem szóltam hozzá, még csak rá sem pillantottam,
így elment. Mindazonáltal akaratlanul is eltűnődtem rajta,
neki miért nem okozott semmi kellemetlenséget a havi
vérzés. Olyan volt, mintha soha nem is lett volna neki.

A fájdalmak ellenére önkéntelenül is egyfajta áldásnak
tekintettem a vérzést, mert így nem kellett lenyírt hajjal a
világ szeme elé kerülnöm. Valahányszor arra gondoltam,
hogy most már felöltözöm és kimegyek, a fájdalom mindig
erősebb lett a gyomromban. A főkötő vagy a kendők csak
elodázták volna az elkerülhetetlent – a lányok
megrökönyödött pillantásait, a fiúk vigyorgását és
nevetését.

Másnap este a Mama felküldte Louellát, hogy vigyen le
vacsorázni, mert félt, hogy a Papa dühös lesz.



– A százados úr azt mondja, most azonnal le kell menned,
drágám. Rád vár a vacsorával. Én mondom, ő maga jön fel
és visz le, ha nem jössz – mondta Louella. – Dühöngve
kiabál, hogy már van egy magatehetetlen gyerek a házban,
kettőt már nem tudna elviselni.

Louella kivette az egyik ruhámat a szekrényről, és fel
kellett kelnem.

Mikor lementem, láttam, hogy a Mama sírt. A Papa arca
vörös volt, és a bajsza végét húzogatta, ami nála az
idegesség jele volt.

– Így már jobb – mondta, mikor leültem. – Most lássunk
hozzá.

Emily felolvasása után, amely most végeérhetetlennek
tűnt, csendben enni kezdtünk. A Mama nyilvánvalóan nem
volt olyan kedvében, hogy a barátnőiről és az ő dolgaikról
beszéljen. Néma csönd volt, a Papa rágásának zaján kívül
csak az evőeszközök csörömpölése hallatszott. Hirtelen
abbahagyta a rágást, és hozzám fordult, mintha épp akkor
jutott volna eszébe valami. A jobb kezének hosszú
mutatóujjával rám mutatott, és azt mondta:

– Lillian, holnap felkelsz, és elmész az iskolába. Érted?
Nem akarom, hogy ebben a házban még egy gyereket ki
kelljen szolgálni. Különösen akkor, ha az erős, egészséges,
és a nők rendszeres havi problémáján kívül semmi más baja
nincs. Hallod?

Nyeltem egyet, és szólni akartam, de csak dadogni
tudtam. Megpróbáltam elkapni a szemem zord pillantása
elől, de végül csak bólintottam, és halkan azt válaszoltam:

– Igen, Papa.
– Elég abból, ahogy az emberek beszélnek erről a

családról, az egyik lány már születésétől fogva beteg, és



most a másik... – A Mamára nézett. – Ha lenne egy fiunk...
A Mama szipogni kezdett.
–    Ezt ne csináld az asztalnál! – mordult fel a Papa. Evett

egy falatot, de aztán meggondolta magát, és morgott
tovább. – Minden jó déli családban van egy fiú, aki folytatja
a családi hagyományokat és megőrzi a nevet. Mindegyikben
van, csak a Booth családban nincs. Ha meghalok, eltűnik
velem a családom neve és minden, amit ez a név jelent –
panaszolta. – Valahányszor bemegyek az irodámba és
felnézek a nagypapa képére, mindig szégyenkezem.

A Mama szemét könnyek lepték el, de sikerült
visszatartania őket. Ebben a pillanatban jobban sajnáltam,
mint magamat. Nem ő tehetett róla, hogy csak lányokat
szült. Abból, amit az emberi szaporodásról olvastam és
tanultam, úgy gondoltam, részben a Papa is tehet róla. A
legjobban azonban az fájt, hogy a lányok nem elég jók.
Másodosztályú gyerekek voltunk, vigaszdíjak.

– Én megpróbálhatom még egyszer, Jed – nyögte a Mama.
A szemem tágra nyílt a meglepetéstől. Még Emily is
élénkebbnek tűnt. Még egy baba a Mama korában? A Papa
csak horkantott, és újra hozzálátott az evéshez.

Vacsora után bementem Eugéniához. El akartam neki
mondani, miket mondott a Papa és a Mama, de az
előcsarnokban összefutottam Louellával, aki Eugénia
vacsoratálcáját hozta vissza. Minden érintetlennek tűnt
rajta.

– Evés közben elaludt – mondta Louella a fejét csóválva. –
Szegényke.

Gyorsan bementem Eugénia szobájába. Mélyen aludt, a
szeme csukva, a mellkasa zihált, ahogy emelkedett és
süllyedt a takaró alatt. A húgom olyan sápadt és ösztövér
volt, hogy végigfutott rajtam a hideg. Ott vártam mellette,



remélve, hogy felébred, de nem mozdult; még csak a
szemhéja sem rebbent. Szomorúan visszamentem a
szobámba.

Azon az éjszakán megpróbáltam csinálni valamit a
hajammal, hogy elviselhetőbben nézzen ki, hajtűket szúrtam
bele, felpróbáltam egy selyemkendőt, kitartóan keféltem
oldalt és hátul, de úgy látszott, semmi sem segít.
Összevissza meredezett minden irányba, egyszerűen
borzasztó volt. Rettegve gondoltam az iskolába menetelre,
de mikor reggel meghallottam a Papa csizmájának
kopogását a folyosón, kiugrottam az ágyból, és készülődni
kezdtem. Emilynek fülig ért a szája, még sosem láttam őt
ilyen elégedettnek. Együtt indultunk el, de hagytam, hogy
megelőzzön, így mikor a Thompson ikrek és Niles
csatlakoztak hozzánk, ő az ikrekkel jó tízméternyivel
előttünk ment.

Niles mihelyt meglátott, elmosolyodott. Olyan gyengének
és könnyűnek éreztem magam, hogy biztos voltam benne,
egy erős szél elfújhat. Erősen markoltam a főkötőm
karimáját, és Niles pillantását kerülve lépkedtem az úton.

– Jó reggelt! – köszönt. – Örülök, hogy már nem kell
feküdnöd. Hiányoztál. Sajnálom, ami történt.

– Ó, Niles, borzasztó volt, maga az iszonyat. A Papa
megparancsolta, hogy iskolába jöjjek, különben a takaróim
alá temetkeztem volna, és ott maradok egészen karácsonyig
– mondtam.

– Ezt nem teheted. Minden rendben lesz – biztosított.
– Nem lesz – tartottam ki a magam véleménye mellett. –

Borzasztóan nézek ki. Várd csak ki, amíg leveszem a
főkötőmet, és megpillantasz. Nem tudsz majd nevetés nélkül
rám nézni – mondtam neki.

– Lillian, nekem te sosem lehetsz borzasztó – válaszolta –,



és sosem fogok nevetni rajtad. – A vallomás után gyorsan
elkapta rólam a szemét, és a nyakától egy bíborvörös
hullám indult el és terjedt végig az arcán. A szavai
megmelengették a szívemet, és erőt adtak, hogy tovább
tudjak menni. Azonban még az ő szavai és ígéretei sem
tudták csillapítani azt a fájdalmat és szégyent, ami az
iskolaudvaron várt rám.

Emily igazán nem tétlenkedett, és sikerült is mindenkit
informálnia arról, hogy mi történt. Azt természetesen
kihagyta, hogy neki mi része volt benne, és az egészet úgy
állította be, mintha csak bután összetűzésbe kerültem volna
egy szkunkkal. A fiúk csoportba verődve vártak rám.
Mihelyt megjelentem az iskolához vezető bekötőúton,
Robert Martin vezetésével kórusban elkezdték: „Itt jön a
bűzös.” Utána befogták az orrukat, és olyan fintorokat
vágtak, mintha a szkunk szaga még mindig áradt volna
belőlem és a ruhámból. Ahogy közeledtem hozzájuk,
hátrébb mentek, visítoztak és mutogattak. A nevetésük
betöltötte a levegőt. A lányok is mosolyogtak és nevettek.
Emily távolabbról gyönyörűséggel figyelt. Lehajtottam a
fejem, és az ajtó felé indultam, mikor hirtelen Robert Martin
előreszaladt, és megragadta a főkötőm karimáját.
Lerántotta rólam, és én ott álltam fedetlen fejjel.

– Nézzétek! Kopasz! – kiáltotta Sámuel Dobbs. Az
iskolaudvart hisztérikus nevetés töltötte be. Emily fülig érő
szájjal vigyorgott, ahelyett hogy a védelmemre kelt volna.
Könnyek folytak végig az arcomon, ahogy a fiúk tovább
kiáltozták: ,,Bűzös, bűzös, bűzös”, majd felváltva: „Kopasz,
kopasz, kopasz.”

– Add vissza a főkötőjét! – mondta Niles Robertnek.
Robert kihívóan nevetett és rámutatott.

– Velejársz, te is büdös vagy – jelentette ki, és a fiúk
nevetve mutogattak Nilesra.



Niles habozás nélkül rárontott, és a földre rántotta. A két
fiú pillanatokon belül a bekötőút kavicsán birkózott. Egész
porfelhőt kavartak, ahogy a többi fiú kiáltozva biztatta őket.
Robert idősebb volt, erősebb és magasabb, de Niles annyira
dühös volt, hogy sikerült leráznia magáról Robertet, és
fölébe kerekedett. Birkózás közben a főkötőm teljesen
összelapult.

Miss Walker végre meghallotta a lármát, és kirohant az
iskolaépületből. Egyetlen parancsszavára a két fiú
elengedte egymást, a többi gyerek pedig engedelmesen
hátrébb lépett. Mihelyt Niles és Robert elengedték
egymást, Miss Walker mindkettőjüket megragadta a
hajuknál fogva, és bevonszolta őket az épületbe. A fiúk
fájdalmas grimaszai láttán elfojtott nevetés hallatszott, de
most senki nem merte magára vonni Miss Walker dühét.
Billy Simpson odahozta a fökötőmet. Megköszöntem neki,
de már nem lehetett újra feltenni. Csupa por lett, és elöl
leszakadt a karimája. Már egyébként sem érdekelt, hogy
eltakarjam a fejem. A többiekkel együtt bementem az
iskolába, és elfoglaltam a helyemet.

Robert és Niles büntetése az volt, hogy a sarokban kellett
ülniük még az ebédszünetben is, a tanítás után pedig egy
óráig bent kellett maradniuk az iskolában. Nem számít,
kinek a hibája volt, jelentette ki Miss Walker. Tilos volt
verekedni, és bárkit kaptak rajta, megbüntették. Mikor
Nilesra néztem, a szememmel megköszöntem neki. A bal
arcán az állától egy karmolás húzódott, és a homlokán is
volt egy kék folt, de boldog mosollyal viszonozta a
pillantásomat.

Úgy alakult, hogy Miss Walker megkérdezett, nem
akarok-e én is bent maradni tanítás után, hogy bepótoljam
az elmulasztottakat. Miközben Nilesnak és Robertnek
szorosan a padra tett kézzel, némán, egyenes háttal és



felemelt fejjel kellett ülni az osztály végében, addig én Miss
Walkerrel a terem elejében tanultam. Megpróbált
felvidítani, hogy a hajam szinte napokon belül újra megnő, és
elmondta, hogy van, ahol a rövid haj a divat. Mielőtt
végeztünk volna, elengedte Nilest és Robertet is, de előtte
szigorúan figyelmeztette őket, hogy ha bármelyikőjüket
verekedni látja, vagy azt hallja, hogy bármelyikőjük
verekszik, behívatja a szüleiket, és csak szülői kísérettel
mehetnek haza. Robert arckifejezéséből ítélve nyilvánvaló
volt, hogy ettől jobban fél, mint bármi mástól. Mihelyt
engedélyt kapott a távozásra, kiviharzott az épületből, és
elszaladt. Niles a hegy lábánál várt rám. Emily szerencsére
már elment.

– Nem kellett volna, Niles – mondtam neki. – Nem volt
értelme bajba keverni magad.

– Volt értelme. Robert egy... szamár. Sajnálom, hogy
elszakadt a főkötőd – mondta Niles. A könyveim tetején
vittem a tönkrement főkötőt.

– A Mama, gondolom, dühös lesz. Az egyik kedvence volt,
de nem hiszem, hogy ezután még a fejemre teszek valamit.
Mellesleg Louella azt mondja, hogy a levegőtől gyorsabban
nő a haj.

– Ez igaz lehet – mondta Niles. – És van még egy ötletem –
tette hozzá csillogó szemmel.

– Mi? – kérdeztem gyorsan. Vigyorgott. – Niles Thompson,
vagy megmondod ebben a pillanatban, hogy mire gondolsz,
vagy...

Nevetve hozzám hajolt, és suttogva mondta:
– A bűvös tó.
– Mi? Hogyan segíthetne?
– Gyere csak velem most rögtön – mondta és megfogta a



kezem. Azelőtt még sosem mentem fiúval kézen fogva olyan
úton, ahol sokan járnak. Szorosan fogta a kezem, és olyan
gyorsan lépkedett, ahogy csak tudott. Gyakorlatilag
szaladnom kellett, hogy lépést tudjak tartani vele. Mikor
elértük az ösvényt, átvágtunk a füvön, mint ahogy először
tettük, és máris ott voltunk a tónál.

– Akkor most... – mondta Niles, letérdelt a víz széléhez,
belementette az ujjait a tóba, és felállt – ... behintem a
hajad a bűvös víz cseppjeivel. Hunyd be a szemed, és mondd
el magadban a kívánságod, amíg csinálom – mondta. A fák
ágai közt átszűrődő napsugarakban fénylőn ragyogott
vastag szálú, sötét haja. A tekintete még lágyabb lett, s
ahogy találkozott az enyémmel, pillantásunk
összekapcsolódott. Valóban úgy éreztem, hogy egy
csodálatos, varázsos helyen állunk.

– Rajta, csukd be a szemed – biztatott. Elmosolyodtam és
engedelmeskedtem. Már napok óta nem mosolyogtam.
Éreztem, ahogy a vízcseppek átfutottak rövid hajamon, rá a
fejbőrömre, majd egész váratlanul Niles ajkát éreztem az
enyémen. Meglepetésemben kinyitottam a szemem.

– Ez a szabályok közé tartozik – mondta gyorsan. – Aki
rád hinti a vizet, annak egy csókkal kell megpecsételnie a
kívánságot.

– Niles Thompson, ezeket menet közben találod ki, és ezt
magad is tudod.

Vállat vont, az ajkán továbbra is ott ült a lágy mosoly.
– Attól tartok, nem tudtam ellenállni – vallotta be.
– Volt kedved megcsókolni, még akkor is, hogy így nézek

ki?
– De még mennyire. És szeretnélek még egyszer – vallotta

be.



A szívem nagyot dobbant a boldogságtól. Mély lélegzetet
vettem, és azt mondtam:

– Akkor csókolj meg.
Borzasztóan viselkedtem, hogy új csókot kértem tőle? Azt

jelenti ez, hogy Emilynek igaza van... hogy tele vagyok
bűnnel? Nem törődtem vele; nem tudott idegesíteni, és nem
hittem, hogy igaza van. Olyan kellemes volt Niles ajkát
érezni, hogy abban nem lehet semmi rossz. Lehunytam a
szemem, de így is éreztem, hogy centiméterről centiméterre
egyre közelebb jön hozzám. Minden pórusomban éreztem.
Olyan érzés volt, mintha a bőröm életre kelt volna, parányi
antennák erdejévé, és mindegyik, szinte láthatatlan
szőrszálam remegett volna.

A karjával átölelt, és szenvedélyesebben és hosszabban
csókolóztunk, mint korábban bármikor. Nem is engedett el.
Mikor befejezte az ajkam csókolgatását, az arcomon
folytatta, utána ismét az ajkamon, majd az ajkával a
nyakamhoz ért. Halkan felnyögtem.

Egész testem szinte lángra gyúlt a gyönyörtől. Olyan
helyeken éreztem bizsergést, ahol addig még sosem.
Hirtelen meleg hullám rohant végig az ereimben,
előrehajoltam, és még egyszer akartam az ajkát.

– Lillian – suttogta. – Annyira bántott, mikor Eugéniával
nem jöttetek el, és hallottam, hogy mi történt veled. Tudtam,
milyen borzasztó ez neked, és szörnyen sajnáltalak. Utána,
amikor nem jöttél iskolába, újra el akartam menni hozzátok,
hogy láthassalak. Még arra is gondoltam, hogy éjszaka
felmászom a tetőn a hálószobaablakodig.

– Niles, csak nem? Nem tennél ilyet, ugye? – kérdeztem. A
gondolat egyszerre volt ijesztő és kellemesen izgalmas. Mi
van akkor, ha meztelen vagyok, vagy csak a hálóköntösöm
van rajtam?



– Még egy nap nélküled, és megteszem – mondta bátran.
– Azt gondoltam, olyan csúnyának fogsz találni, hogy nem

törődsz majd velem. Féltem, hogy...
Az ajkamra tette az ujját.
– Ne beszélj ilyen butaságokat. – Elvette a kezét, és

helyette az ajkát tette oda. Ahogy újra az enyémre
szorította, éreztem, remeg a lábam, és elernyedek a
karjában. Lassan, finoman leheveredtünk a fűbe, és az
ujjainkkal, ajkunkkal és szemünkkel kóstolgattuk egymás
arcát.

– Emily azt mondja, Niles, hogy én gonosz vagyok. Talán
igaza van – figyelmeztettem. Nevetésben tört ki. – De
tényleg. Azt mondja, rossz ómen vagyok, és csak
szomorúságot, tragédiát zúdítok a hozzám közel állókra,
azokra, akik szeretnek engem.

– Rám csupán boldogságot hozol – mondta. – Emily a rossz
ómen. Miss Vasalódeszka – tette hozzá, és nevettünk. Az
Emily lapos mellére tett utalás az enyémre fordította a
figyelmét. Láttam, hogy a szemével majd felfalja a mellemet,
és mikor becsuktam a szemem, odaképzeltem rá a kezét. A
jobb keze épp a csípőmön nyugodott. A bal kezemmel lassan
lenyúltam a csuklójáért, és lassan felemeltem a kezét
egészen addig, amíg az ujjai a mellemet nem érték. Először
ellenállt, hallottam, ahogy mélyet sóhajtott, de már nem
tudtam megállni. A mellemre nyomtam a tenyerét, és az
ajkára tapasztottam a számat. Addig mozgatta az ujjait,
amíg rá nem találtak a mellbimbómra, és én felsóhajtottam.
Még néhány pillanatig úgy maradtunk, simogattuk és
csókolgattuk egymást. A testemet hatalmukba kerítő, egyre
vadabb hő- és szenvedélyhullámok kezdtek ijesztővé válni.
Többet szerettem volna; azt akartam, hogy Niles mindenütt
érintsen meg, de a háttérből szinte hallottam Emily hangját:



„Bűnös, bűnös, bűnös.” Végül arrébb húzódtam.
– Most már haza kellene mennem – mondtam. – Emily

tudja, mikor indultam el az iskolából, és azt is, mennyi ideig
tart az út.

– Persze – mondta Niles, noha nagyon csalódottnak
látszott. Felálltunk és leporoltuk a ruhánkat. Utána szó
nélkül gyorsan végigmentünk az ösvényen, és újra az úton
voltunk. A házunkhoz vezető elágazásnál megálltunk, és
alaposan szétnéztünk. Senkit nem lehetett látni, így
megkockáztattunk egy gyors búcsúpuszit, az ajkunk éppen
csak összeért. Egész úton ott éreztem az ajkát a számon,
egészen addig, amíg Cory doktor kocsiját meg nem
pillantottam a háznál. Nagyot dobbant a szívem.

Eugénia, gondoltam. Ó jaj, Eugéniával lehet valami baj. A
hátralevő utat futva tettem meg, tele önutálattal, hogy olyan
jól éreztem magam, miközben szegény Eugénia
kétségbeesetten küzdött a puszta életéért.

Beviharzottam az ajtón, és lihegve megálltam. Elfogott a
pánik, mozdulni sem tudtam. Hallottam az Eugénia
szobájához vezető folyosóról kiszűrődő fojtott hangokat. A
hangok egyre hangosabbak lettek, majd Cory doktor jelent
meg a Papával. Mögöttük jött a Mama, az arcát könnyek
szántották végig, kezében zsebkendőt gyűrögetett. Elég
volt egy pillantást vetnem Cory doktor arcára, és tudtam,
most minden korábbinál súlyosabb a helyzet.

– Mi a baj Eugéniával? – kiáltottam. A Mama sírása
felerősödött, hangosan jajveszékelt. A Papa arca céklavörös
volt dühében.

– Fejezd be, Georgia. Ezzel csak nehezebbé teszed
mindannyiunk helyzetét.

– Nem engedheti meg magának, Georgia, hogy
belebetegedjen – mondta halkan Cory doktor. A Mama



jajveszékelése pityergéssé szelídült. Rám nézett és
megrázta a fejét.

– Eugénia haldoklik – nyöszörögte. – Igazságtalanság,
hogy mindenek tetejébe még himlőt is kapott.

– Himlőt!
– Olyan gyenge a szervezete, hogy nincs sok esélye –

mondta Cory doktor. – Könnyebben elkapta, mint egy
egészséges átlagember, és már nem sok ereje maradt a
betegség elleni küzdelemre – mondta. – Már most olyan
súlyosak a tünetek, mintha több mint egy hete elkapta
volna.

Megindultak a könnyeim. Annyira rázta a testemet a
zokogás, hogy belefájdult a mellkasom. A Mamával átöleltük
egymást, és egymás vállán zokogtunk.

– Már... mély... kómában van – préselte ki magából a
Mama a zokogások között. – Cory doktor szerint már csak
néhány órája van hátra, és a százados úr azt akarja, hogy itt
haljon meg, mint a legtöbb Booth.

– Nem! – jajdultam fel, és kitéptem magam a karjából.
Végigszaladtam a folyosón egészen Eugénia szobájáig.
Louellát ott találtam az ágya mellett.

– Ó, Lillian, drágám – mondta és felállt. – Nem szabad
közel jönnöd. Fertőző.

– Nem érdekel – kiáltottam és odamentem Eugéniához.
A mellkasa emelkedett és süllyedt, ahogy levegőért

küzdött. Sötét karikák voltak a csukott szeme körül, az ajka
kék volt. A bőre halotti sápadt volt, a gennyes tüszők
kezdték kidugni ocsmány fejüket. Letérdeltem az ágya
mellé, és az ajkamhoz szorítottam a pici kis kezét. Az
ajkamhoz, amely nem is olyan régen Niles Thompson csókját
élvezte. A könnyeim a kezére és a csuklójára hullottak.



– Kérlek, ne halj meg, Eugénia – motyogtam. – Kérlek,
csak ne halj meg.

– Ő nem tehet semmit se – mondta Louella. – Isten
kezében van.

Felnéztem Louellára, majd vissza Eugéniára, és a félelem,
hogy elveszíthetem a kedves húgomat, jeges marokkal
szorította össze a szívemet. Nagyot nyeltem. A mellemben
olyan erős fájdalmat éreztem, hogy azt hittem, ott halok
meg Eugénia ágyánál.

A pici kis mellkasa újra felemelkedett, csak most
erősebben, és a torkából különös hang tört elő.

– Megyek, hívom a doktort – mondta Louella, és kirohant.
– Eugénia – mondtam, és odaültem mellé az ágyra, mint

korábban olyan sokszor. – Kérlek, ne hagyj itt. Küzdj!
Kérlek. – Az arcomhoz szorítottam a kezét, és előre- hátra
hintáztam az ágyon. Elmosolyodtam és felnevettem.

– El kell neked mondanom, mi minden történt velem ma az
iskolában, és hogyan védett meg Niles Thompson. Hallani
akarod, ugye? Ugye, Eugénia? Képzeld, mi történt –
suttogtam, és odahajoltam hozzá. – Újra elmentünk a bűvös
tóhoz. Úgy bizony. És rengeteget csókolóztunk. Ugye
akarsz mindent tudni? Ugye, Eugénia?

A mellkasa megemelkedett. Hallottam, ahogy a Papa és
Cory doktor bejön mögöttem a szobába. Eugénia mellkasa
visszasüllyedt, a torkából újra feltört az a különös hang,
csak most még a szája is kinyílt. Cory doktor a nyaki ütőérre
tette a kezét, majd felhúzta a szemhéjakat. A Papához
fordult, és megrázta a fejét.

– Sajnálom, Jed – mondta. – Már nincs közöttünk.
– Neeem! – sikoltottam. – Neeem!
Cory doktor lezárta Eugénia szemét.



Egyre csak sikoltoztam. Louella körém fonta a karját, és
elvonszolt az ágytól, de szinte nem is éreztem, mintha
levegővé változtam volna, és elszállnék Eugénia után. A
Mamát kerestem az ajtóban, de nem volt ott.

– Hol van a Mama? – kérdeztem Louellát. – Hol lehet?
– Képtelen volt visszajönni – mondta. – Felrohant a

szobájába.
Hitetlenkedve megráztam a fejem. Hogyhogy nem akart

itt lenni
Eugéniával az utolsó pillanataiban? Meghökkenten a

Papára néztem, aki csak állt, és Eugénia testét bámulta. Az
ajka remegett, de nem sírt. Megvonta a vállát, majd
megfordult és kiment. Cory doktorra néztem.

– Hogy történhetett ilyen gyorsan? – zokogtam. – Ez nincs
rendjén.

– Gyakran volt magas láza – mondta a doktor. – Gyakran
kapott influenzát. Ez az utolsó váratlanul jött. A szíve sosem
volt erős, és a sok betegség legyengítette. – Megrázta a
fejét. – Most erősnek kell lenned, Lillian – mondta. – Az
édesanyádnak szüksége van valakire, akire támaszkodhat.

Egészen addig nem aggódtam a Mama miatt. A szívemben
túl mély volt a seb ahhoz, hogy a halott húgomon kívül bármi
vagy bárki mással foglalkozzam. Ránéztem. A betegség
csak még inkább összezsugorította, szinte eltűnt a nagy,
süppedős ágyban, és csak arra tudtam gondolni, milyen volt
a nevetése, hogyan csillogott a szeme, és milyen izgatott
volt, mikor iskola után beszaladtam a szobájába, hogy
elmondjam a nap híreit.

Furcsa, gondoltam, mert korábban eszembe se jutott,
hogy nekem is majdnem akkora szükségem volt rá, mint neki
rám. Ahogy a szobájától a hosszú, sötét folyosókon át a nagy
épület lépcsőháza felé haladtam, eszembe jutott, mostantól



fogva milyen egyedül leszek majd. Nincs már húgom, akivel
beszélgethetnék, akinek elmondhatnám a legféltettebb
titkaimat, akiben megbízhatnék. Mivel Eugénia azon
keresztül élt, amit én tettem vagy éreztem, ő is a részemmé
vált, és ezt éreztem most is – mintha a testem egy darabja
halt volna meg. A lábam felvitt a lépcsőn, de nem is éreztem,
hogy járok. Olyan volt, mintha csak lebegnék és sodródnék.

A lépcsőfordulót elérve befordultam a szobám felé, és
ahogy felemeltem a fejem, Emilyt vettem észre az első
sarok mögött az árnyékban. Szobormerev tartással
előrelépett, kezében vastag Bibliáját szorongatva. Az ujjai
csontfehérek voltak a sötét bőrkötésen.

– Már azon a napon megkezdődött a haldoklása, amikor
ráemelted a tekinteted – kántálta. – Az átkod sötét árnya
ráterült a piciny lelkére, és belefojtotta a bűnbe, amit te
hoztál magaddal ebbe a házba.

– Nem! – kiáltottam. – Ez nem igaz! Szerettem Eugéniát.
Jobban szerettem őt, mint te bárkit valaha szeretni tudnál –
fakadtam ki, de ő állhatatos és tántoríthatatlan maradt.

– Nézd meg jól a Könyvet – mondta. Olyan átható
pillantással meredt rám, mint akit hipnotizáltak. Felemelte a
Bibliát, és odatartotta az arcom elé. – Ebben vannak azok a
szavak, amelyek visszaküldenek téged a pokolba. Szavak,
amelyek nyilak, kések és dárdák bűnös lelkednek.

Megráztam a fejem.
– Hagyj békén! Nem vagyok gonosz. Nem vagyok az! –

sikoltottam, és elfutottam a vádló tekintetétől, a gyűlöletes
szavaitól, a hideg arcától, csontos kezétől és merev testétől.
Beszaladtam a szobámba, és becsaptam magam mögött az
ajtót. Utána leroskadtam az ágyamra, és addig sírtam, amíg
el nem apadtak a könnyeim.

A Halál árnyéka odalopakodott a Meadows-farm fölé, és



beborította a házat. Az összes munkás és szolga, Henry és
Tottie, mindenki némán, imára hajtott fejjel ült vagy állt.
Mindenki sírt, aki csak ismerte Eugéniát. Egész délután
hallottam, ahogy az emberek jönnek-mennek a házban.
Akárcsak a születés, a halál is mindig lázas tevékenységek
sorát indította el az ültetvényen. Felkeltem és odamentem
az ablakhoz. Még a madarak is levertnek és szomorúnak
látszottak, ahogy ott ültek a magnóliafák és cédrusok ágain,
mintha valami szent földet őriznének.

Az ablaknál álltam és figyeltem, miként érkezik meg az
éjszaka, mint egy nyári vihar, hogyan húzza elő az árnyakat
minden sarokból. Azonban csillagok is voltak, rengeteg
csillag, néhányuk minden korábbinál fényesebben
ragyogott.

– Eugéniát köszöntik – suttogtam. – Az ő jósága teszi
ennyire fényessé őket ma éjszaka. Vigyázzatok jól a
húgomra – kértem az égieket.

Louella kopogott az ajtómon.
– A százados úr... a százados úr már a vacsoraasztalnál ül

– mondta. – Egy különleges imát akar mondani evés előtt.
– Ki tud ilyenkor enni? – jajdultam fel. – Hogyan tudnak

egyáltalán ételre gondolni? – Louella nem válaszolt. A
szájára szorította a kezét, és elfordult, majd összeszedte
magát, és újra rám nézett.

– Jobban teszed, ha lejössz, Lillian kisasszony.
– És Eugénia? – kérdeztem, de olyan gyenge volt a

hangom, hogy attól tartottam, minden szónál megcsuklik.
– A százados úr idehívta a temetkezési vállalkozókat, hogy

öltöztessék fel a szobájában. Ott fekszik majd a temetésig.
A lelkész úr jön reggel, hogy imádkozzék a ravatalnál.

Könnyáztatta arcomat meg sem mosva követtem Louellát,



és lementem vele a lépcsőn az ebédlőbe. A Mama már ott
volt, fekete ruhában, falfehér arccal, csukott szemmel ült, és
lágyan himbálta magát a székén. Emilyn is fekete ruha volt,
de a Papa nem öltözött át. Leültem a helyemre.

A Papa lehajtotta a fejét, a Mama és Emily ugyanígy
tettek. Én is követtem a példájukat.

– Uram, köszönjük neked, amit adtál, és reméljük, magad
mellé veszed a mi megboldogult kislányunkat. Ámen –
mondta gyorsan, és a krumplipürés tálért nyúlt. Tátva
maradt a szám.

Ez minden? Néha ott ültünk, és húsz percig, félóráig
hallgattuk az imádságokat és Biblia-idézeteket, mielőtt
hozzáfoghattunk volna az evéshez. És a Papa mindössze
ennyit tudott mondani Eugéniáért, mielőtt az ételért nyúlt,
és mi is enni kaptunk? Egyébként is, ki tud ilyenkor enni? A
Mama mély lélegzetet vett, és rám mosolygott.

– Ő már megpihent, Lillian – mondta. – Végre nyugalmat
talált. Nem szenved többé. Örüljünk, hogy így van.

– Örülni? Mama, én nem tudok örülni – kiáltottam fel. –
Már soha többé nem fogok tudni örülni.

– Lillian! – csattant fel a Papa. – A vacsoraasztalnál nem
fogsz hisztériázni. Eugénia szenvedett és küzdött, végül
Isten úgy döntött, véget vet a szenvedésének. Ez minden.
Most pedig vacsorázz, és viselkedj úgy, mint egy Booth, még
ha...

– Jed! – kiáltotta a Mama.
A Papa ránézett, majd rám.
– Maradj csendben, és egyél – mondta.
– Azt akartad mondani, hogy még ha nem vagyok is Booth,

ugye, Papa? Ezt akartad mondani – szóltam vádlóan,
kockáztatva a haragját.



– És akkor? – kérdezte Emily gúnyoson mosolyogva. –
Nem vagy Booth. Nem állít valótlant.

– Nem is akarok Booth lenni, ha ez azt jelenti, hogy ilyen
gyorsan el kell felejteni Eugéniát – jelentettem ki tüntetően.

A Papa áthajolt az asztalon, és pofon vágott, olyan hirtelen
és olyan erősen, hogy majdnem leestem a székről.

– Jed! – sikoltotta a Mama.
– Elég volt! – mondta a Papa, és felállt. Abban a

pillanatban, ahogy dühösen rám meredt, a valóságosnál
kétszer nagyobbnak látszott. – A helyedben én átkozottul
örülnék, hogy a Booth nevet viselhetem. Büszke, történelmi
név, és olyan adomány, amit vagy megbecsülsz, vagy
csomagolhatsz és mehetsz az árvaházba, érted? Érted? –
ismételte a Papa, az ujját rázva felém.

– Igen, Papa – mondtam engedelmesen, de a szomorúság
még mindig ott volt a szememben, és biztos voltam benne,
hogy csak ezt látja.

– Bocsánatot kellene kérnie – mondta Emily.
– Igen, kérj bocsánatot! – utasított a Papa.
– Elnézést kérek – mondtam. – De nem tudok enni.

Elmehetek? Kérlek, Papa.
– Ahogy tetszik – mondta, és leült.
– Köszönöm, Papa – mondtam, és gyorsan felálltam.
– Lillian – szólt utánam a Mama, ahogy otthagytam az

asztalt. – Később éhes leszel.
– Nem, nem leszek, Mama.
– Én azért eszem egy keveset, már csak azért is, hogy

később ne legyek éhes – magyarázta. Olyan volt, mintha a
tragédia évekkel visszaforgatta volna az időt, és most
megint úgy gondolkodott, mint egy gyermeklány. Nem



tudtam haragudni rá.
– Rendben. Mama. Majd később beszélünk – mondtam, és

gyorsan kimentem, hálásan a menekülési lehetőségért.
Az ebédlőből kiérve Eugénia szobája felé indultam, ahogy

szoktam. Odamentem az ajtóhoz, és benéztem. Az egyedüli
fényt a feje fölé helyezett magas gyertya adta. Láttam, hogy
a temetkezési vállalkozók az egyik fekete ruháját adták rá.
A haját szépen eligazították az arca körül, amely olyan fehér
volt, mint a viasz. A keze a mellén volt, benne egy Biblia.
Valóban békésnek tűnt. Lehet, hogy a Papának mégis igaza
van. Talán örülnöm kellene, hogy Isten magához vette.

– Jó éjszakát, Eugénia – suttogtam. Aztán megfordultam és
felszaladtam a szobámba, ahol sötétség és enyhet adó álom
várt rám.

Másnap kora reggel a lelkész úr érkezett elsőnek, de
ahogy telt az idő, egyre több szomszédunk hallott Eugénia
haláláról, és eljöttek, hogy részvétüket nyilvánítsák. Emily a
lelkész úr mellett helyezkedett el, Eugénia szobájának az
ajtajában. Az idő nagy részében mellette állt, akkor hajtotta
le a fejét, amikor ő, és az ajka is szinte teljesen együtt
mozgott az övével, ahogy az imádságokat és a zsoltárokat
mondta. Egyszer észrevettem, hogy Emily kijavította,
amikor kihagyott egy mondatot.

A férfiak a lehető legsietősebben visszavonultak, és
csatlakoztak a Papához egy whiskyre, a nők pedig a Mamát
vették körül, és vigasztalták a nappaliban. A Mama a nap
java részében a kanapéján feküdt hosszú, fekete ruhában.
Szív alakú arca sápadt volt. A barátnői egymás után
érkeztek, megpuszilták és megölelték, a Mama pedig hosszú
pillanatokig kapaszkodott a kezükbe, miközben szipogtak és
zokogtak.

Louellát utasították, hogy készítsen ételt és italt, amit a



háziszolgák tálcában széthordták a gyászolók között.
Délután olyan sokan voltak, hogy a fényes összejöveteleink
jutottak az eszembe. A hangok egyre erősebbé váltak. Itt-
ott nevetést is hallottam. A délután vége felé a férfiak
politikáról és üzletről beszélgettek a Papával, mintha az
alkalom nem különbözött volna más találkozóktól.
Akaratlanul is csodáltam, hogy Emily nem mosolyog, alig
eszik, és sosem teszi le a Bibliát. Rendületlenül állt a helyén,
mint az összejövetel okának áhítatos emlékeztetője. Az
emberek többsége nem tudott ránézni vagy sokáig a
közelében maradni. Láttam az arcukon, milyen nyomasztóan
hat rájuk.

Eugéniát természetesen a Meadows-farmon temették el,
a családi temetőben. Mikor a temetkezési vállalkozók
megérkeztek a koporsóval, olyan gyengének éreztem a
térdem, hogy nem tudtam megállni. Pusztán a látványtól,
hogy behozták a nagy tölgyfa ládát, olyan érzésem volt,
mintha valaki gyomron vágott volna. Bementem a
fürdőszobába, és az utolsó morzsáig kihánytam mindent,
amit aznap sikerült magamba erőltetnem.

A Mamát megkérdezték, akar-e lemenni és még egyszer
megnézni Eugéniát, mielőtt lezárják a koporsófedelet. Ő
erre nem volt képes, de én igen. Kellett, hogy legyen annyi
erő bennem, hogy utoljára elbúcsúzzam Eugéniától. Dobogó
szívvel, lassan bementem a szobába. A lelkész úr fogadott
az ajtóban.

– A húgod nagyon szép – mondta. – Jó munkát végeztek.
Döbbenten pillantottam a pap sovány, csontos arcára.

Hogy lehet valaki szép a halálban? Eugénia nem bálba
készült. Eltemetik, és az idők végezetéig ott marad a
sötétben, ha pedig van mennyország, ahol a lelke
megpihenhet, az örökkévalóság számára teljesen mindegy,
most hogy néz ki a teste.



Elfordultam tőle, és közelebb mentem a koporsóhoz. A
másik oldalon Emily állt, csukott szemmel, a fejét egy kicsit
felemelte, ahogy a Bibliáját a mellére szorította. Azt
kívántam, bár éjszaka jöttem volna be Eugénia szobájába,
mikor senki más nincs mellette. Nem akartam, hogy bárki,
különösen Emily, meghallja, amit mondani akarok neki.
Suttognom kellett.

– Isten veled, Eugénia. Mindig hiányozni fogsz nekem. De
valahányszor csak nevetek, tudom, te is velem fogsz
nevetni. Valahányszor sírok, hallani fogom, ahogy te is velem
sírsz. Olyan valakibe leszek szerelmes, aki mindkettőnk
számára csodálatos lény, és kétszer annyira fogom őt
szeretni, mert te is velem leszel. Akármit csinálok is, azt
érted is teszem. Isten veled, kedves kis húgom, édes kis
húgocskám, aki mindig úgy gondolt rám, mint a testvérére.
Isten veled, Eugénia – suttogtam, és a koporsó fölé hajoltam,
hogy hideg arcához érintsem az ajkamat. Ahogy
visszaléptem, Emily szeme úgy pattant ki, mint egy
alvóbabáé.

Rám meredt, az arcán hirtelen rémület tükröződött,
mintha valami vagy valaki mást látott volna, amitől halálra
rémült. Még a lelkész úrra is nagy hatást tett a viselkedése,
szívére szorított kézzel hátralépett.

– Mi az, húgom? – kérdezte.
– A Sátán! – kiáltotta Emily. – Látom a Sátánt!
– Nem, húgom – mondta a lelkész úr. – Nem.
Emily azonban hajthatatlan maradt. Felemelte a karját, és

kinyújtott ujjával egyenesen rám mutatott.
– Távozz tőlünk. Sátán! – rendelkezett.
A lelkész úr felém fordult, és most már az ő arcán is

félelem látszott, halálra vált arckifejezése világosan elárulta
a gondolatait: ha Emily, legőszintébb követője, a



legvallásosabb fiatal, akivel valaha is találkozott, azt
mondja, hogy a Sátánt látja maga előtt, akkor annak úgy is
kell lenni. Kiszaladtam a szobából, és felmentem a
magaméba, hogy ott várjam meg a temetés kezdetét. A
percek óráknak tűntek. Végül elérkezett az idő, és
kimehettem, hogy csatlakozzam a Mamához és a Papához. A
Papának támogatnia kellett a Mamát, ahogy lementek a
lépcsőn, és csatlakoztak a temetési gyülekezethez. Henry
előállt a fogattal, rögtön a halottaskocsi mögé. A fejét
lecsüggesztette, és mikor rám nézett, láttam, könnyes a
szeme. A Mama, a Papa, Emily, a lelkész úr és én
felszálltunk a kocsira. Mögöttünk a sötét cédrusok alatt a
bekötőúton teljesen végigért a gyászolók sora. Láttam, hogy
Niles és a Thompson ikrek is ott állnak a szüleikkel. Niles
arca csupa fájdalom és együttérzés volt, látva szemében a
melegséget, azt kívántam, bárcsak mellettem ülne a kocsin,
fogná a kezem és vigasztalón átölelne.

Temetéshez illő, szürke nap volt, a borult égen a felhők
gyászosan lebegtek fölöttünk. Enyhe szél fújt. Minden
szolgánk és munkásunk összegyűlt, hogy némán kövessék a
menetet. Mielőtt elindultunk volna, észrevettem egy raj
füstifecskét, ahogy felröppennek és az erdő felé indulnak,
mintha nem tudnák elviselni ezt a tengernyi szomorúságot.

A Mama halkan pityeregni kezdett. A Papa rendíthetetlen
nyugalommal nézett maga elé, mindkét keze az oldalánál, az
arca szürke. Erősen szorította a Mama kezét. Emily és a
lelkész úr velünk szemben ültek, kezükben az
elmaradhatatlan Biblia.

Mikor láttam, hogy Eugénia koporsóját felemelik és viszik
a sír felé, csak akkor értettem meg igazán, hogy a húgom –
a legkedvesebb barátom – elhagyott, és már sosem jön
vissza. A Papa végül szorosan átkarolta a Mamát, aki
rátámaszkodott, és a vállára hajtotta a fejét, miközben a



lelkész úr az utolsó imákat olvasta.
Mikor meghallottam a szavakat,,,porrá lesz...” olyan erős

zokogásba kezdtem, hogy Louella előrejött, átölelte a
vállamat, és együtt sírt velem. Miután mindennek vége volt,
a temetési gyülekezet elfordult a komor helytől, és
csendben visszaindult. Cory doktor felült a Papához és a
Mamához a kocsira, és néhány vigasztaló szót súgott oda a
Mamának, aki szinte eszméletlennek tűnt, a teje
hátracsuklott, a szeme csukva. A kocsi visszavitt minket a
házhoz, ahol Louella és Tottie segített felvinni a Mamát a
lépcsőn, be a szobájába.

A nap hátralevő részében egymásnak adták a kilincset az
emberek. A nappali szobában én is sorra üdvözöltem a
vendégeket, és fogadtam a részvétnyilvánításokat. Láttam,
hogy valahányszor Emilyhez közelednek a vendégek,
valahogy mindig zavarba jönnek. A temetéseket egyébként
is nehezen viseli az ember, és Emily semmit nem tett azért,
hogy megkönnyítse számukra. A vendégek sokkal
szívesebben beszéltek velem. Mindannyian ugyanazokat
mondták; milyen fontos, hogy erős legyek és segítsek a
Mamának, és hogy szegény Eugénia szenvedése milyen
könyörületesen ért véget.

Niles nagyon kedves volt, hozott nekem ennivalót és
innivalót, és a közelemben maradt a nap további részében.
Valahányszor odajött hozzám, Emily a szoba másik feléből
ránk meredt, de nem érdekelt. Végre Nilesszal
otthagyhattuk a gyászolókat, és kimehettünk. A ház nyugati
szárnya körül kószáltunk.

– Ez nem igazság, hogy egy olyan kedves teremtés, mint
Eugénia, ilyen fiatalon haljon meg – mondta végül Niles. –
Nem érdekel, mit mondott a lelkész úr a sírnál.

– Vigyázz, nehogy meghallja Emily, különben a pokolra



juttat – súgtam oda neki. Niles nevetett. Megálltunk, és a
családi temető felé néztünk. – Nagyon egyedül leszek a
húgom nélkül – mondtam. Niles nem szólt semmi, csak
megfogta a kezem, és finoman megszorította.

A nap lenyugvóban volt. A hajlott cédrusfák alól és a
mezőkön sötét árnyékok kezdtek szétterjedni. A
messzeségben a felhők lassan felszakadoztak, előtűnt a
kékesfekete ég a csillagokkal. Niles átölelt. Az egész
teljesen természetesnek tűnt. A vállára hajtottam a fejem,
álltunk csendben, és a tájat néztük. Két fiatal, akiket
megzavart és megdöbbentett a szépség és a tragédia
keveredése, az élet és a halál ereje.

– Tudom, hogy nagyon fog hiányozni a húgod – mondta
Niles de én mindent megteszek majd, hogy ne légy
magányos – ígérte, és homlokon csókolt.

– Gondoltam – hallottuk meg Emily hangját. Mindketten
gyorsan megfordultunk. Ott állt mögöttünk. – Gondoltam,
hogy ti ketten itt lesztek és efféle dolgokat műveltek, még
ezen a napon is.

– Semmi rosszat nem teszünk, Emily. Hagyj minket békén
– mondtam dühösen, de ő csak mosolygott. Nileshoz fordult.

– Te bolond – mondta. – Téged is ugyanúgy meg fog
mérgezni, mint ahogy mindent és mindenkit megmérgez a
születése napjától fogva.

– Te vagy itt az egyedüli méregkeverő – vágott vissza neki
Niles. Emily megrázta a fejét.

– Megérdemled a sorsodat – vetette oda. – Megérdemled,
hogy szenvedésben és gyötrelemben legyen miatta részed.

– Menj innen! – parancsoltam rá. – Tűnj el! – Lehajoltam
és felkaptam egy követ. – Vagy esküszöm, ezt vágom hozzád
– mondtam, és felemeltem a kezem.



Meglepődtem, amikor kihívóan előrelépett. Az arcán
nyoma sem volt a félelemnek.

– Azt gondolod, hogy árthatsz nekem? Engem védőfal vesz
körül. A hitem olyan erős falat épített, hogy nem érhetsz
hozzám. De te – mondta Niles felé fordulva –. neked nincs
ilyen védőfalad. Ahogy itt beszélgetünk, az ördög ujjai a
lelked köré fonódnak. Isten legyen hozzád irgalmas – fejezte
be a mondókáját, és megfordult, hogy elmenjen.

Ledobtam a követ, és sírva fakadtam. Niles gyorsan
átkarolt.

– Ne hagyd, hogy megrémítsen – mondta. – Engem nem
tud megijeszteni.

– Ó, Niles, mi van akkor, ha igaza van? – nyöszörögtem. –
Mi van akkor, ha tényleg átokcsapás vagyok?

– Akkor te vagy a legszebb és legkedvesebb átokcsapás,
akit csak ismerek – válaszolta, letörölte a könnyeimet, és
arcon csókolt.

Belenéztem a meleg, barna szemébe, és elmosolyodtam.
Emilynek nem lehet igaza, egyszerűen nem lehet,

gondoltam, de ahogy Nilesszal visszasétáltunk a házhoz,
nem tudtam megszabadulni a kétely árnyékától, amely ott
bujkált a tudatom mélyén, és éreztette velem, hogy minden,
ami történt és történni fog, valami sötét végzet része, ami
már jóval a születésem előtt formát öltött, és nem is ér
véget egészen a halálom napjáig.

Egy olyan világban, ahol a kis Eugéniát olyan
igazságtalanul korán érte utol a halál, semmilyen
kegyetlenség vagy méltatlanság nem tűnt lehetetlennek.



8
A MAMA EGYRE FURCSÁBB

Az Eugénia halálát követő hónapokban a ház egyre
sötétebbnek tűnt számomra. A Mama többé nem utasította
korán reggel a cselédlányokat, hogy húzzák szét a
függönyöket, és már nem kántálta, hogy az emberek, mint a
virágok, mennyire szeretik a napfényt, napfényt... az édes,
drága napfényt. Nem hallottam a nevetését sem, ahogy azt
mondja: ,,Nem teszel bolonddá, Tottie Fields. Egy
cselédlány sem tesz bolonddá. Tudom jól, azért nem akarja
egyikőtök sem széthúzni a függönyöket, nehogy meglássam
a fényben táncoló porszemeket.”

Eugénia halála előtt a szobalányokkal minden reggel
elhúzatta a függönyöket, hogy bejöjjön a napfény. Zene és
nevetés hallatszott, úgy éreztük, tényleg ébredezik a világ.
Természetesen voltak olyan részei a háznak, ahová sem a
délelőtti, sem a délutáni nap nem tűzhetett be, de még a
csillárok fénye sem tudta bevilágítani őket. De amíg a
húgom élt, a hosszú és széles folyosókon nem vettem
tudomást az árnyékokról, sosem éreztem őket hidegnek
vagy nyomasztónak, mert tudtam, Eugénia vár a reggeli
köszöntéssel, az arca csupa mosoly.

Rögtön a temetés után mindent, ami rá emlékeztetett,
kivittek a szobájából. A Mama elképzelhetetlennek tartotta,
hogy Eugénia dolgai a szeme előtt legyenek. Utasította
Tottie-t, hogy az összes ruháját csomagolja be egy
bőröndbe, és utána felvitette a bőröndöt a padlás egyik
sarkába. Mielőtt azonban Eugénia személyes holmiját – az
ékszerdobozát, fésűit, hajkeféit, illatszereit és más
piperecikkeit – elpakolták volna, a Mama megkérdezte



tőlem, akarok-e közülük valamit. Nem mintha nem akartam
volna, de semmit nem tudtam elvenni. Most én is olyan
voltam, mint a Mama, ha csak egy kicsit is, de csak további
szívfájdalmat jelentett volna, ha Eugénia holmiját látom a
szobámban.

Emily azonban hirtelen érdeklődést mutatott a samponok
és fürdősók iránt. Eugénia nyakláncai és karkötői egyik
pillanatról a másikra már nem idétlen csecsebecsék voltak,
amelyek csak a hiúságot erősítették.

Keselyűként csapott le Eugénia szobájára, és
kicsinyeskedő, gyűlölködő arccal turkált a fiókokban és a
szekrényekben. Torz mosollyal elvonult mellettem és a
Mama mellett, hosszú, vékony karja tele volt Eugénia
könyveivel és olyan holmikkal, amelyek egyszer nagyon
kedvesek voltak a húgomnak. Szerettem volna lehántani
Emily arcáról a mosolyt, mint egy fáról a kérgét, hogy
lássam, mi van alatta – egy ördögi, gyűlöletes teremtmény,
aki élvezi mások fájdalmát és bánatát. A Mama azonban
nem bánta, hogy Emily elviszi Eugénia holmiját. Nála
legalább olyan jó helyen voltak, mint a padláson, mivel a
Mama alig ment be Emily szobájába.

Nem sokkal később Eugénia ágyát lehúzták, szekrényeit,
fiókjait kiürítették, a polcokat lecsupaszították, leengedték
a rolókat, és összehúzták a függönyöket. Úgy bezárták és
lelakatolták a szobát, mint egy sírboltot. Ahogy a Mama
utoljára Eugénia ajtajára nézett, a pillantásából tudtam,
soha többé nem teszi be a lábát abba a szobába. Mint
minden más, amiről nem akart tudomást venni, Eugénia
szobája és környéke is megszűnt létezni a számára.

A Mama kétségbeesetten próbálta legyőzni a bánatot,
kitörölni magából a tragédiát és a veszteség fájdalmát.
Tudtam, a legszívesebben úgy rázárná a fedelet minden
Eugéniával kapcsolatos emlékére, mint ahogy egy regényt



összecsuk. Odáig ment, hogy még a fényképeit is levette
olvasószobája faláról. A kisebbeket eltemette az
öltözőasztala egyik fiókjának a mélyére, a nagyobbakat
pedig különböző szekrények aljába rakatta. Valahányszor
csak megemlítettem Eugénia nevét, a Mama lecsukta a
szemét, és olyan erősen összeszorította, mintha valami
borzasztó fejfájás gyötörné. Biztos voltam benne, hogy a
fülét is bezárta, mert megvárta, amíg befejezem a beszédet,
és folytatta azt, amiben éppen megzavartam őt.

Leszámítva néhány vacsora előtti imát, a Papa sem ejtette
ki Eugénia nevét. Nem érdeklődött a holmijaival
kapcsolatban, és ahogy láttam, a Mamát sem kérdezte meg,
miért vette le és dugta el a képek nagy részét. Úgy tűnt,
egyedül Louella és én gondolunk Eugéniára, és emlegetjük
őt rendszeresen magunk között.

Időről időre meglátogattam a sírját is. Ami azt illeti,
hosszú ideig, ahogy hazajöttem az iskolából, azonnal
kiszaladtam a sírhoz, beszéltem a hanthoz és a sírkőhöz.
Könnyes szemmel meséltem a napi eseményeket, éppen úgy,
mint akkor, amikor Eugénia még élt, és meglátogattam a
szobájában. Az engem fogadó csend azonban fokozatosan
egyre mélyebb lett, és ennek meg is volt a hatása. Egyre
kevésbé volt már elég, hogy csak felidézhettem Eugénia
mosolyát, csak elképzelhettem a nevetését. A mosoly
minden egyes nappal halványabb lett, és a nevetés is
halkult. A húgom tényleg elment. Megértettem, hogy bár
nem felejtjük el azokat, akiket szerettünk, de az életük
ragyogása és az a melegség, amit a társaságukban
éreztünk, elenyészik, mint a gyertya a sötétségben. A láng
egyre halványabb lesz, ahogy az idő távolabb visz minket az
utoljára együtt töltött pillanattól.

Minden kísérlete ellenére, hogy ne foglalkozzon a
tragédiával és elfelejtse, a Mamára nagyobb hatással volt,



mint gondolta, vagy mint ahogy én képzeltem. Nem segített
rajta, hogy lezárták Eugénia szobáját, és mindent eldugtak,
ami rá emlékeztetett; az sem használt, hogy nem beszéltünk
róla. Elvesztett egy gyermeket, egy olyan gyermeket, akit
dajkált, dédelgetett, és apránként, fokozatosan a Mama
olyan mély gyászba borult, amely ébrenléte minden
pillanatát kitöltötte.

Már nem öltözött olyan szépen, a hajára és az arcára sem
fordított annyi gondot. Napokon keresztül ugyanazt a ruhát
viselte, mintha észre sem vette volna, hogy gyűrött vagy
piszkos. Nemcsak hogy nem volt ereje a fésülködéshez, de
még Louellát vagy engem sem kért meg, hogy segítsünk
neki. Nem járt a barátnői összejöveteleire, és hónapok
teltek úgy, hogy ő maga sem szervezett ilyet. Hamarosan
teljesen elmaradtak a meghívások, és senki nem jött többé a
Meadows-farmra.

Észrevettem, hogy milyen sápadt, és szomorú szeme
egyre sötétebb. Ha elmentem az olvasószobája előtt,
láttam, hogy fekszik a kanapén, de nem olvasott, csak
bámult a levegőbe, ölében a becsukott könyvvel.
Legtöbbször még a zene sem szólt.

– Jól vagy, Mama? – kérdeztem, és ő úgy fordult meg,
mintha elfelejtette volna, hogy ki vagyok, és egy hosszú
pillanatig csak bámult rám, mielőtt válaszolt.

– Hogy mi? Ó, igen, igen, Lillian. Csak elábrándoztam egy
kicsit. Semmi különös. – Rám villantott egy hervadt mosolyt,
és megpróbált olvasni, de mikor megint benéztem hozzá,
ugyanúgy találtam, mint előzőleg – kétségbeesett, üveges
tekintettel meredt a messzeségbe, a becsukott könyv az
ölében.

Ha a Papa észrevett is valamit ebből, sosem említette
Emily vagy az én jelenlétemben. Nem tett megjegyzést,



hogy a Mama milyen csendben ül a vacsoraasztalnál;
semmit nem szólt arról, hogy néz ki, és szomorú tekintete
vagy az időnként hirtelen előtörő könnyek miatt sem
panaszkodott. Nem sokkal Eugénia halálát követően a
Mama látszólag minden ok nélkül időnként sírva fakadt. Ha
ez a vacsoraasztalnál történt, felállt és kiment. A Papa
pislogott, ránézett, és folytatta az evést. Egy este. majdnem
fél évvel azután, hogy Eugénia meghalt, mikor a Mama
megint kiment vacsoránál, nem álltam meg szó nélkül.

– Ahelyett, hogy javulna, egyre rosszabb az állapota. Papa
– mondtam. – Nem olvas, nem hallgatja a lemezeit, és már a
házzal sem törődik. Már a barátnőit sem látogatja, és
teákra sem megy el.

A Papa megköszörülte a torkát, és letörölte a zsírt a
bajuszáról, aztán hozzám fordult.

– Az én megítélésem szerint egyáltalán nem baj, ha nem
üti agyon az időt azokkal a kotnyeles nőszemélyekkel –
válaszolta. – Hidd el nekem, ezzel semmit nem veszít. És
ami azokat az idétlen könyveket illeti, átkozom a napot,
amikor az elsőt behozta a házba. Az én anyám sosem
olvasott regényeket vagy üldögélt naphosszat lemezeket
hallgatva, az biztos.

– Mit csinált az idejével, Papa? – kérdeztem.
– Mit csinált vele? Hát... hát, dolgozott – vetette oda.
– De én úgy tudom, hogy többtucatnyi rabszolgátok volt.
– Volt bizony! Nem a házi- vagy az ültetvényen végzett

munkáról beszélek. Az ő dolga az volt, hogy az apámmal
vagy velem törődjék. Vezette a házat, felügyelt mindenre.
Jobb volt, mint egy kapitány a hajón – mondta büszkén –, és
mindig úgy nézett ki, mint egy jelentős földbirtokos felesége.

–    De nemcsak arról van szó, Papa, hogy nem olvas és
nem megy a barátnőihez. A Mama nem törődik magával.



Olyan szomorú, hogy nem érdekli se a haja, se a ruhája
vagy...

– Amúgy is túl sokat foglalkozott azzal, hogy vonzóvá
tegye magát – jegyezte meg élesen Emily. – Ha többet
olvasta volna a Bibliát és rendszeresen járt volna
templomba, most nem lenne ilyen elkeseredett. Ami történt,
megtörtént. Az Úr akarta, és így lett. El kell fogadnunk, és
köszönetet kell érte mondanunk.

– Hogy mondhatsz ilyen kegyetlen dolgokat?! A lánya halt
meg, a mi húgunk.

– Az én húgom, nem a tiéd – vágott vissza csípősen Emily.
– Nem érdekel, mit mondasz. Eugénia az én húgom is volt,

és én sokkal inkább a nővére voltam, mint te valaha is –
tartottam ki az állításom mellett.

Emily felnevetett, hangosan és örömtelenül. A Papára
néztem, de ő csak rágta tovább az ételt, és maga elé
bámult.

– A Mama olyan szomorú – ismételtem meg, a fejemet
csóválva. A szemhéjamat már égették a könnyek.

– Te vagy az oka, hogy a Mama ilyen szomorú! – támadt
nekem Emily. – Komor arccal járkálsz itt, könnyes szemmel.
A nap minden percében arra emlékezteted, hogy Eugénia
halott. Egy pillanatnyi békét sem hagysz neki – jegyezte meg
vádlóan, és ösztövér kezének csontos ujjával felém bökött
az asztalon át.

– Nem igaz!
– Elég legyen! – mondta a Papa. Vastag fekete

szemöldökét összehúzva rám meredt. – Az anyád majd
magától megbékél a tragédiával, és nem tűröm, hogy
vacsora közben ez legyen a beszédtéma. Az ő jelenlétében
pedig nem akarok gyászos ábrázatokat látni –



figyelmeztetett. – Értetted?
– Igen, Papa – mondtam.
Felvette az újságját, és a dohány ára miatt kezdett

panaszkodni.
– Megfojtják a kisfarmereket. Ez is egy módja a

történelmi Dél elpusztításának – morgolódott.
Miért fontosabb most neki ez, mint hogy mi történik a

Mamával? Rajtam kívül miért nem veszi észre senki, hogy
milyen nehéz neki, és hogy megváltozott, mennyire
megfakult szemének ragyogása? Megkérdeztem Louellát,
aki, miután meggyőződött arról, hogy sem Emily, sem a Papa
nem hallhat minket, azt mondta:

– Senki sem olyan vak, mint az, aki nem akar látni.
– De ha szeretik őt, Louella, és egész biztosan szeretik,

akkor miért nem akarnak róla tudomást venni?
Louella egyszerűen rám nézett azzal a sokatmondó

pillantásával, amely szavak nélkül is mindent elárult. A Papa
a maga módján bizonyára szereti a Mamát, gondoltam.
Feleségül vette; gyerekeket akart tőle, akik meg is
születtek; őt választotta az ültetvénye gazdasszonyául, a
nevét viseli. Tudtam, ez milyen sokat jelent neki.

Emily pedig – minden gonoszsága és gyűlöletes
viselkedése ellenére, fanatikus vallási vakbuzgalma dacára –
mégiscsak a Mama tulajdon lánya. Az ő anyja az, aki
fokozatosan haldoklik. Kell, hogy sajnálja, hogy részvétet
érezzen és segítsen neki.

Emily azonban azt a megoldást választotta, hogy legyen
még több imádkozás, még hosszabb felolvasások a
Bibliából, még több egyházi ének. Amikor olvasott vagy
imádkozott a Mama előtt, ő mozdulatlanul ült vagy állt,
kedves arcán sötét árnyékok, a szeme üveges, mintha



hipnotizálták volna. Mikor Emily ájtatos pillanatai véget
értek, a Mama futólag kétségbeesetten rám pillantott, és
visszament a szobájába.

Noha Eugénia halála óta még enni sem evett jól,
észrevettem, hogy az arca teltebb és a csípője is szélesebb.
Mikor megemlítettem Louellának, ő csak ennyit mondott:

– Nem csoda.
– Mire célzól ezzel, Louella? Miért nem csoda?
– Az a sok mentolos koktél Mr. Booth brandyjével és

hozzá a csokoládé. Kilószám falja a bonbont – mondta
Louella, megcsóválva a fejét és nem hallgat rám. Nem, nem.
Amit mondok, az bemegy az egyik fülén, és olyan gyorsan
jön ki a másikon, hogy szinte visszhangzik a szobában.

– Brandy?! Tudja ezt a Papa?
– Szerintem igen – mondta Louella. – De nem tett mást,

mint hogy Henryvel hozatott még egy ládával. – Undorodva
ingatta a tejét. – Ennek nem lesz jó vége – mondta. – Ez nem
vezethet jóra.

Rémülettel töltött el, amit Louella mondott. Eugénia
nélkül a Meadows-farmon szomorú volt az élet, de a Mama
nélkül már elviselhetetlen lenne, ha csak a Papa és Emily
maradnának a családom. Gyorsan felmentem, hogy
megnézzem a Mamát. A fésülködőasztalnál találtam. Az
egyik selyem hálóköntöse volt rajta, és színben hozzáillő
bíborvörös hálóing. A haját kefélte, de olyan lassan, hogy
minden mozdulat ötször vagy hatszor annyi időbe telt, mint
általában. Egy pillanatig csak álltam az ajtóban, és
bámultam. Figyeltem, ahogy mozdulatlanul ül. A szemét
ugyan a tükörképére szegezte, de nyilvánvalóan nem látta
magát.

– Mama! – kiáltottam, és gyorsan bementem, hogy
odaüljek mellé, mint korábban már olyan sokszor tettem. –



Akarod, hogy megfésüljem a hajad?
Először azt gondoltam, nem hallott meg, de utána mélyet

sóhajtott, és felém fordult. Megéreztem a leheletén a
brandy szagát, és összeszorult a szívem.

– Szervusz, Violet! – mondta és elmosolyodott. – Milyen
szép vagy ma, de te mindig olyan szép vagy.

– Violet? Én nem Violet vagyok. Mama, hanem Lillian.
Rám nézett, de biztos voltam benne, hogy nem hall.

Megfordult, és újra megnézte magát a tükörben.
– Azt akarod, hogy tanácsot adjak Aaronnal kapcsolatban,

ugye? Kíváncsi vagy, mehetsz-e messzebb annál, hogy
megfogod a kezét. A Mama semmit nem mond neked. Nos –
mondta, és visszafordult hozzám, széles mosollyal és
csillogó szemmel, de ez a csillogás nagyon különös volt –,
tudom, hogy már messzebb mentetek a kézfogásnál, ugye?

Tudom, Violet, nincs értelme tagadni. Csak ne tiltakozz –
mondta, az ajkamra téve az ujját. – Nem árulom el a
titkaidat. Mire valók a nővérek, ha nem arra, hogy gondosan
megőrizzék egymás titkát mélyen a szívükbe zárva? Az
igazság az – mondta a Mama újra a tükörbe pillantva –, hogy
féltékeny vagyok. Van valakid, aki szeret téged, igazán
szeret; van valakid, aki nemcsak a neved és a társadalmi
pozíciód miatt akar feleségül venni. Van valakid, aki nem úgy
tekinti a házasságot, mint egy közönséges üzleti
tevékenységet. Van valakid, aki dalra fakasztja a szíved. Ó,
Violet, bármikor helyet cserélnék veled, ha tudnék!

Újra felém fordult.
– Ne nézz így rám. Nem mondok neked semmi olyat, amit

már ne tudnál. Gyűlölöm a házasságomat, gyűlölöm
kezdettől fogva. Azok a kiáltások, amelyeket a szobámból
hallottál az esküvőm előtt, halálkiáltások voltak. A Mama
azért volt olyan ideges, mert a Papa dühöngött. Félt, hogy



kellemetlen helyzetbe hozom őket. Tudtad, hogy a Jed
Booth-szal kötött házasságommal sokkal inkább az ő
kedvüket kerestem, mint a magamét? Úgy érzem... úgy
érzem, mintha feláldoztak volna a Dél becsületéért. Igen,
ezt érzem – mondta határozottan.

– Ne légy olyan megrökönyödött, Violet. Inkább sajnálnod
kellene. Sajnálnod, mert én sosem ízlelhetem meg egy olyan
férfi ajkát, aki annyira szeret, mint téged Aaron. Sajnálnod,
mert az én testem sosem fog úgy dalolni a férjem ölelésétől,
mint a tiéd a te férjed ölelésétől. Fél életem lesz, amíg meg
nem halok, mert ezt jelenti egy olyan férfival kötött
házasság, aki nem szeret téged és akit te sem szeretsz...
félig élni – mondta, és visszafordult a tükörhöz.

Felemelte a karját, és lassan, ugyanazokkal a gépies
mozdulatokkal újra fésülni kezdte a haját.

– Mama – szóltam, megérintve a vállát. Nem hallotta meg;
mélyen elmerült a saját gondolataiban, olyan perceket
idézve, amikor sok-sok évvel ezelőtt az igazi anyámmal
beszélgetett.

Hirtelen dúdolni kezdte az egyik kedvenc dallamát. Ült
egy darabig, majd mélyet sóhajtott. A melle úgy süllyedt és
emelkedett, mintha egy szakajtónyi ólmot raktak volna a
vállára.

– Olyan fáradt vagyok ma, Violet. Majd reggel
beszélgetünk. – Arcon csókolt. – Jó éjszakát, kedves
húgocskám. Álmodj szépeket. Tudom, hogy a te álmod szebb
lesz, mint az enyém, de ez nem baj. Megérdemled;
megérdemelsz minden szépet és jót.

– Mama – szóltam a torkomat köszörülve, amikor felállt. A
lélegzetem elakadt, ahogy a könnyeimet próbáltam
visszatartani. Odament az ágyához, és lassan levette a
köntösét. Figyeltem, ahogy bebújik a takaró alá, majd



odamentem hozzá, és megsimogattam a haját. A szeme
csukva volt.

– Jó éjszakát, Mama – mondtam. Úgy nézett ki, mint aki
már alszik. Eloltottam a petróleumlámpát az asztalon, és
otthagytam őt a sötétségben, múltjának és jelenének
sötétjében, ami, tartottam tőle, egyben a jövő rémséges
sötétsége is.

A következő hónapokban egymást érték a Mama komor
álmodozásai. Amikor csak benéztem a szobájába, vagy akár
a folyosón találkoztam vele, sosem tudtam, amíg csak
beszélni nem kezdtem hozzá, hogy a jelenben vagy a
múltban él. Emily reakciója az volt, hogy nem vett róla
tudomást, a Papa pedig egyre türelmetlenebb lett, és
idejének egyre nagyobb részét töltötte a házon kívül. És
amikor hazajött, rendszerint bűzlött a konyaktól vagy
brandytől, a szeme véraláfutásos volt, és olyan feldúlt volt,
mert az üzleti életben valami nem megfelelően alakult, hogy
egy árva panaszos szót nem mertem kiejteni a számon.

Mikor a Papa távol volt otthonról, a Mama vagy lejött
vacsorázni, vagy nem. Ha csak Emily és én ettünk együtt,
rendszerint olyan gyorsan végeztem, ahogy csak tudtam, és
távoztam. Persze, ha Emily engedett. A Papa nagyon világos
és határozott utasításokat adott arra vonatkozóan, hogyan
kell viselkedni a házban, mikor ő nincs otthon.

– Emily – jelentette ki egy este a vacsoránál – az idősebb
és az okosabb. Mostanában talán még anyátoknál is
okosabb – tette hozzá. – Valahányszor nem vagyok itthon és
anyátok nem érzi jól magát, Emily felel a házért, és
mindenki éppannyi tisztelettel és engedelmességgel tartozik
neki, mint nekem. Világos, Lillian?

– Igen, Papa.
– Ugyanez vonatkozik a szolgákra, és ezt tudják is.



Elvárom, hogy mindenki éppúgy viselkedjen és ugyanazok
szerint a szabályok szerint éljen, mint mikor itthon vagyok.
Végezzétek a munkátokat, imádkozzatok és viseljétek jól
magatokat.

Emily úgy itta be az új felelősséget és hatalmat, mint
szivacs a vizet. Mivel a Mama gyakrabban volt egyedül,
mint velünk, és a Papa is egyre sűrűbben volt távol, ő
parancsolgatott mindenkinek. A szolgálókkal addig
csináltatta újra és újra a munkát, amíg végül meg nem felelt
neki, és szegény öreg Henryre is egyre csak halmozta a
feladatokat. Egy este vacsora előtt, mikor a Papa nem volt
otthon, és a Mama is bezárkózott a szobájába, könyörögtem
Emilynek, hogy legyen megértőbb.

– Henry már nem fiatal, Emily. Már nem tud olyan sokat
és olyan gyorsan dolgozni, mint régen.

– Akkor ne dolgozzon itt tovább – jelentette ki
határozottan.

– És mit csináljon? A Meadows-farm több, mint munkahely
a számára; ez az otthona.

– Ez a Booth család otthona – emlékeztetett. – A Booth
családé és azoké, akik ugyan nem családtagok, de itt élnek a
mi jóvoltunkból. És ne feledd, Lillian, ez rád is vonatkozik.

– Olyan gonosz vagy. Hogy állíthatod magadról, hogy
mélyen vallásos vagy és jámbor, mikor ilyen kegyetlenül
viselkedsz?

Újra megeresztette felém a szokásos hideg mosolyát.
– Ezt mondod te, és szeretnéd, ha mások is ezt hinnék.

Sátáni dolog megrágalmazni olyanokat, akik igazán
jámborak. A Sátánt csak egyféleképpen lehet legyőzni,
imádsággal és hitbuzgalommal. Itt van – mondta és odalökte
elém a Bibliát. Louella lépett be az ebédlőbe, hozta az ételt,
de Emily megtiltotta neki, hogy letegye az asztalra.



– Vidd vissza, amíg Lillian el nem olvassa a szükséges
oldalakat – parancsolta.

– De már elmondtátok az imádságot, és minden készen
van, Emily kisasszony – tiltakozott Louella. Büszke volt a
főztjére, és nem szeretett olyan ételt felszolgálni, ami hideg
vagy elfőtt.

– Vidd vissza! – csattant fel Emily. – Ott kezdd, ahová a
könyvjelzőt tettem – utasított –, és olvass!

Kinyitottam a Bibliát, és olvasni kezdtem. Louella
megcsóválta a fejét, és visszament az étellel a konyhába.
Egyik oldalt olvastam a másik után, amíg tizenöttel nem
végeztem, de Emilynek ez sem volt elég. Mikor már le
akartam tenni a Bibliát, rám szólt, hogy folytassam.

– De Emily, éhes vagyok, és már késő van. Több mint
tizenöt oldalt olvastam!

– És most elolvasol még tizenötöt – jelentette be.
– Nem, nem fogok – mondtam dacosan, és lecsaptam a

Bibliát. A nővérem ajka elfehéredett, gyűlölettel teli,
megvető pillantása úgy vert végig az arcomon, mint egy
pofon.

– Akkor menj a szobádba vacsora nélkül. Rajta! –
utasított. – És majd ha a Papa hazajön, hallani fog erről a
lázadásról.

– Nem érdekel. Neki is meg kell tudnia, milyen kegyetlen
vagy mindenkihez, amikor ő nincs itthon, mennyire
felbőszítesz mindenkit, hogy már arról beszélnek, elmennek
tőlünk.

Hirtelen mozdulattal belöktem a széket a helyére, és
kirohantam az ebédlőből. Először a Mama szobájába
mentem, hátha rá tudom venni, hogy mellém álljon, de már
aludt. Csak keveset evett abból, amit Louella vitt be neki.



Csalódottan felmentem a szobámba. Dühös voltam, fáradt
és éhes. Néhány pillanattal később halk kopogtatást
hallottam az ajtómon. Louella volt, egy tálcát hozott.

– Ha Emily meglát, elmondja a Papának, hogy nem
fogadtál szót neki – mondtam, és nem akartam elvenni a
tálcát, hogy ne keverjem bajba Louellát.

– Most már nem érdekes, Lillian kisasszony. Túl öreg
vagyok már ahhoz, hogy aggódjam miatta, és az az igazság,
hogy az itteni napjaim már rég meg vannak számolva. Ezen
a héten akarom bejelenteni a százados úrnak.

– Megszámolva? Mit jelent ez, Louella?
– Elmegyek a Meadows-farmról, és a nővéremhez

költözöm Dél-Carolinába. Már nyugalomba vonult, itt az
ideje, hogy én is ezt tegyem.

– Ó, ne, Louella! – kiáltottam fel. Az én számomra ő
családtag volt, nem cseléd. Megszámolni sem tudnám,
hányszor futottam hozzá, mikor megvágtam az ujjam vagy
levertem a térdem. Louella volt az, aki kikúrált az összes
gyerekkori betegségemből, ő foltozta meg a ruháimat és
varrta fel a leszakadt szegélyeket. Mikor Eugénia meghalt,
Louellától kaptam a legtöbb vigasztalást, és én is
vigasztaltam őt.

– Sajnálom, drágám – mondta, de mindjárt utána
elmosolyodott. – De egy cseppet se aggódj magad miatt.
Már nagylány vagy, és okos. Nemsokára saját családod lesz,
és te is elmész innen.

Megölelt, és magamra hagyott.
Pusztán a gondolat, hogy Louella elmegy tőlünk, beteggé

tett. Elvesztettem az étvágyamat, és közönyösen meredtem
a behozott ételre, csak piszkálgattam a villámmal a húst és
a krumplit. Néhány pillanattal később kicsapódott az ajtó,
és Emily bámult be. Bólintott.



– Mindjárt gondoltam – mondta. – Láttam, hogyan
lopakodik fel Louella. Ezt még megbánjátok, mindketten
megbánjátok – fenyegetett.

– Emily, csak azt az egyet sajnálom, hogy szegény
Eugéniának kellett itt hagyni minket és nem neked –
vetettem oda neki. Úgy elvörösödött, ahogy még sosem
láttam. Egy pillanatig szóhoz sem tudott jutni. Felhúzta a
vállát, és elfordult. Hallottam, ahogy vastag cipősarka
végigkopog a folyosón, majd becsapódik az ajtaja.
Pillanatokon belül halálos csend volt. Mély lélegzetet
vettem, és újra hozzáfogtam enni. Tudtam, szükségem lesz
az erőmre az elkerülhetetlen találkozáshoz.

Nem kellett sokáig várnom. Mikor aznap este a Papa
megérkezett, Emily már az ajtóban várta, és beszámolt neki
a vacsoraasztalnál tanúsított engedetlenségemről és arról,
hogy szerinte összeesküdtem Louellával a parancsai
megtagadására. Már korán elaludtam, és arra ébredtem,
hogy a Papa súlyos lépései kopognak a folyosón. A csizmája
végigdöngött a padlón, és hirtelen kivágódott a szobám
ajtaja. A kintről jövő fényben csak a Papa körvonalait
láttam. Széles, marhabőrből font övet tartott a kezében. A
szívem erősen kezdett dobogni.

– Gyújtsd fel a lámpát! – utasított. Sietve
engedelmeskedtem. Akkor bejött a szobámba, és bezárta
maga mögött az ajtót, az arca vörös volt a haragtól. Egy
pillanattal később a whisky szagát is megéreztem. Olyan
erős volt, mintha abban fürdött volna. – Elutasítottad a
Bibliát – mondta. – Istenkáromlást követtél el a
vacsoraasztalnál? – Nemcsak a szavaiból sütött a düh, de a
pillantásából is, úgy nézett rám, hogy alig tudtam levegőt
venni.

– Nem, Papa. Emily arra kért, hogy olvassak, és én
olvastam. Több mint tizenöt oldalt, de nem hagyta, hogy



abbahagyjam, és éhes voltam.
– Hagytad, hogy a tested igényei a lelkiek elé kerüljenek?
– Nem, Papa. Épp eleget olvastam a Bibliából.
– Nem tudod, mi az elég és mi nem. Mondtam neked, hogy

Emilynek is éppúgy engedelmeskedned kell, mint nekem –
mondta, és közelebb jött.

– Engedelmeskedtem, Papa. De ő igazságtalan volt
hozzám, kegyetlen, de nemcsak hozzám, hanem Louellához
és Henryhez is és...

– Húzd félre a takarót! – utasított. – Le vele!
Gyorsan engedelmeskedtem.
– Fordulj hasra! – szólt rám.
– De, Papa, kérlek – könyörögtem és eleredtek a

könnyeim. A Papa megragadta a vállam, és egy hirtelen
mozdulattal a hasamra fordított. Ezután felhúzta a
hálóköntösömet, a fenekem csupasszá vált. Egy pillanatig
csak a tenyerét éreztem, mintha lágyan simogatná. Meg
akartam fordulni, de akkor rám ordított.

– Fordítsd el az arcod, Sátán! – kiáltotta. Mihelyt
elfordultam, megéreztem az első ütést. A szíj égetően
belevágott a húsomba. Sikoltoztam, de az ütések jöttek
egymás után.

A Papa már korábban is megvert, de ennyire még sosem.
A megdöbbenéstől sírni sem tudtam, csak nyeltem a
könnyeimet. Végül a Papa úgy döntött, hogy már elég
büntetést kaptam.

– Ebben a házban soha ne tagadj meg egyetlen parancsot
sem, és ne dobd úgy a Bibliát az asztalra, mintha egy
közönséges könyv lenne! – adta ki az utasítást.

Szólni akartam, de nem jött ki hang a torkomon. Az égető
fájdalom olyan mélyre hatolt, hogy elérte a mellkasomat, és



a szívemben izzott, mintha a szíj keresztülhatolt volna a
testemen. Nem mozdultam, majd hallottam, hogy a Papa egy
hosszú percig még ott áll mellettem, és zihálva veszi a
levegőt. Azután megfordult és kiment a szobámból. Még
mindig nem mozdultam; a párnához nyomtam az arcom, míg
végre megeredtek a könnyeim.

Kis idő elteltével azonban újra lépéseket hallottam.
Megrémültem, hogy a Papa tér vissza. A bizsergő érzés a
tarkómon tudtomra adta, hogy valaki van mellettem.
Megfordultam és láttam, hogy Emily ott térdel mellettem.
Figyeltem, ahogy lehajtja a fejét, és csak néztem rá,
gyűlölettel a szememben. Felemelte a fejét, és két hegyes
könyökével úgy ránehezedett a sebeimre, hogy még a
csontját is éreztem. Vastag, fekete Bibliája ott volt a
kezében. Nyöszörögtem és tiltakoztam, de ő nem vett rólam
tudomást, és még erősebben nehezedett rám, mozdulni sem
tudtam.

– Az, ki vermet ás, bele is esik. És azt, aki bemászik más
kerítésén, megmarja egy kígyó – kezdte.

– Szállj le rólam! – kérleltem rekedten. – Emily, szállj le
rólam! Fáj!

– Bölcs ember szájából a szavak kegyesek – folytatta.
– Szállj le rólam! Tűnj el! – mondtam. – Tűnj el! –

kiáltottam, és végre sikerült elég erőt gyűjtenem ahhoz,
hogy megforduljak. Emily felállt, de mellettem állt egész
addig, amíg be nem fejezte az olvasást és össze nem csukta
a Bibliát.

– Az Ő akarata teljesül – mondta, és magamra hagyott.
A Papa ütéseinek nyoma annyira fájt, hogy nem tudtam

ülni. Csak feküdtem, és vártam, hogy enyhüljön a fájdalom.
Hamarosan ezután bejött Louella, és bekente a sebeimet,

miközben ő maga is sírt a látványtól.



– Szegény gyermek – mondta. – Szegény kicsinyem.
– Ó, Louella, ne hagyj el! Kérlek, ne hagyj el! –

könyörögtem neki.
Bólintott.
– Nem megyek el most azonnal, gyermek, de a

nővéremnek is szüksége van rám, és mennem kell.
Megölelt, és néhány pillanatra mellém ült az ágyra.

Azután megigazította a takarómat és bebugyolált. Adott egy
puszit az arcomra, és kiment. Még mindig erős fájdalmaim
voltak, de Louella simogató keze nagyban enyhítette őket.
Végre el tudtam aludni.

Tudtam, hiába panaszkodnék a Mamának, hogy mi
történt. Másnap reggel ott volt a reggelinél, de alig szólt
valamit. Valahányszor rám nézett, úgy tűnt, a sírás szélén
áll. Még csak észre sem vette, mennyire kényelmetlenül
ülök a székemen, még mindig nagyon fájt a fenekem.
Tudtam, ha egyetlen panaszhangot hallatok, a Papa
őrjöngeni kezdene.

Emily felolvasta a kiválasztott részeket a Bibliából. A
Papa a maga megszokott földesúri módján terpeszkedett az
asztalnál. Alig pillantott rám, ahogy időnként
megmozdultam, hogy enyhítsem a fájdalmamat.
Mindannyian csendben ettünk. Végül, ahogy lassan
befejeztük az étkezést, a Papa megköszörülte a torkát, hogy
bejelentsen valamit.

– Louella közölte, hogy két hét múlva fel kívánja adni az
itteni munkát. Sejtettem előre, és már szereztem egy
házaspárt, akik betölthetik a helyét. Slope a nevük, Charles
és Vera. Verának van egy egyéves kisfia, Luther, de
biztosított arról, hogy a gyermek nevelése nem fogja
zavarni a munkájában. Charles Henrynek fog segíteni, Vera
pedig természetesen a konyhában dolgozik majd, és amiben



tud, segít... Georgiának – mondta a Mamára pillantva, aki
buta mosollyal az arcán úgy ült és hallgatott, mintha ő is egy
gyerek lenne a házban. Mikor a Papa végzett, letette az
asztalkendőjét, és felállt.

– A következő néhány héten égető üzleti ügyeket kell
megoldanom, és időnként egy-két napig távol leszek.
Nagyon remélem, hogy a korábbi problémák nem fognak
megismétlődni – jelentette ki, és szigorúan végigmért.
Gyorsan lesütöttem a szemem a tányéromra. Ezután sarkon
fordult és kiment.

A Mama hirtelen elkezdett kuncogni, mint egy iskolás lány.
A kezével eltakarta a száját, és felvihogott.

– Mama? Mi van?
– Belebolondult a gyászba – mondta Emily. – Mondtam a

Papának is, de nem érdekelte.
– Mama, mi van? – kérdeztem, most már sokkal

ijedtebben.
Elvette a szája elől a kezét, és olyan erősen beleharapott

az ajkába, hogy láttam, elfehéredik a bőre.
– Tudok egy titkot – mondta, és lopva Emilyre pillantott,

majd rám.
– Egy titkot? Milyen titkot, Mama?
Áthajolt az asztalon, és először az ajtóra nézett, amelyen

keresztül a Papa kiment, majd újra felém fordította a
pillantását.

– Tegnap láttam, ahogy a Papa kijön a
szerszámoskamrából. Belindával volt bent, aki felhúzta a
szoknyáját, és nem volt alatta semmi – mondta.

Egy pillanatig szólni sem tudtam. Ki ez a Belinda?
– Hogy mi?



– Összevissza beszél – mondta Emily. – Gyerünk, ideje
indulnunk.

– De Emily...
– Hagyd csak őt – rendelkezett Emily. – Nem lesz semmi

baja. Louella majd gondoskodik róla. Szedd össze a
dolgaidat, különben elkésünk az iskolából. Lillian! –
kiáltotta, mikor nem mozdultam.

Lassan felálltam a székről, de egyre csak a Mamát
néztem, aki hátradőlve kuncogott a székén, a szája elé téve
a kezét. Megborzongtam a látványtól, de Emily úgy állt az
asztalnál, mint börtönőr a korbáccsal, és várta, hogy
engedelmeskedjem neki. A szívemet olyan nehéznek
éreztem, mintha egy kő lett volna a helyén, de nagy nehezen
otthagytam az asztalt, összeszedtem a könyveimet, és
követtem Emilyt.

– Ki lehet ez a Belinda? – tűnődtem hangosan. Emily
gúnyosan mosolyogva hátrafordult.

– Egy rabszolgalány a Mama apjának az ültetvényén –
válaszolta. – Biztos vagyok benne, hogy valóban megtörtént
ez az undorító és bűnös dolog, amit te bizonyára élvezettel
hallgattál.

– Nem hallgattam élvezettel! A Mama nagyon beteg.
Miért nem hív a Papa doktort?

– Nincs olyan orvos, aki őt meg tudná gyógyítani – mondta
Emily.

– Mi a baja?
– A bűntudat – válaszolta Emily elégedett arccal. – A

bűntudat, amiért nem volt olyan jámbor, mint amennyire
kellett volna. Tudja, hogy a bűnös életmódja és a
romlottsága adott erőt az ördögnek, hogy a mi házunkba
költözzön. Minden bizonnyal a te szobádba – tette hozzá. –



És végül, hogy magával vigye Eugéniát. Most persze bánja,
de már túl késő, és beleőrült a bűntudatba. Ez mind benne
van a Bibliában – tette hozzá fanyar mosollyal az ajkán. –
Elolvashatod.

– Hazudsz! – kiáltottam. A nővérem csak rám mosolygott
a maga szokásos hideg módján, és meggyorsította a lépteit.
– Borzasztókat hazudsz! A Mama nem bűnös. Nem volt
ördög a szobámban, és nem vitte el Eugéniát. Hazudsz!

Sírva fakadtam, a könnyeim végigfolytak az arcomon.
Emily eltűnt egy kanyarban. Csakhogy végre
megszabadultam tőle, gondoltam, és lassan elindultam én is,
leszegett fejjel, könnyes arccal. Niles a bekötőútjuk végénél
várt rám.

– Lillian, mi a baj? – kiáltott fel döbbenten, és odaszaladt
hozzám.

– Ó, Niles! – A vállam reszketett a zokogástól. Gyorsan
letette a könyveit, és átölelt. Amennyire a sírástól tudtam,
gyorsan elmondtam neki, mi történt, hogy megvert a Papa,
és hogy a Mama egyre furcsábban viselkedik.

– Nahát, nahát – mondta, és gyengéden csókolgatta a
homlokomat és az arcomat. – Sajnálom, hogy a papád
megvert. Ha idősebb lennék, akkor átmennék és ellátnám a
baját – jelentette ki. – El bizony.

Ezt olyan határozottan mondta, hogy abbahagytam a
sírást, és felemeltem a fejem a válláról. Megtöröltem a
szemem, és belenéztem az övébe. A szemében égő dühöt
látva tudatosult bennem, hogy mennyire szeret.

– Örömmel eltűrném a Papa verését, csak tehetnék
valamit a szegény Mamáért – mondtam.

– Talán rá tudom venni az anyámat, hogy menjen át
hozzátok, és nézze meg, mi történt a mamátokkal. Akkor
megkérheti a papádat, hogy csináljon valamit.



– Ó, megtennéd, Niles? Ez segíthetne. Igen, ez jó lenne.
Már senki nem jön a Mamához, ezért senki nem tudja,
milyen rosszul van.

– Megemlítem még ma a vacsoránál – ígérte meg. A keze
tejével letörölte a könnyeimet. Siessünk – mondta – , mielőtt
Emily ebből is valami bűnös dolgot csinál.

Bólintottam. Igaza volt, siettünk, hogy időben beérjünk az
iskolába.

Niles mamája pár nap múlva tényleg eljött a Meadows-
farmra. Sajnos a Mama aludt, és a Papa is távol volt, üzleti
úton. Azt mondta Louellának, hogy egy másik alkalommal
majd benéz, de mikor Nilest kérdeztem róla, azt mondta, a
papája megtiltotta a mamájának, hogy visszajöjjön.

– A papám azt mondja, ehhez semmi közünk, és nem
szabad beleütnünk az orrunkat más családok ügyeibe. Azt
hiszem – mondta, és szégyenkezve lehajtotta a fejét –,
egyszerűen fél a papád haragjától. Sajnálom.

– Egy nap egyszerűen én magam felkeresem Cory doktort
– mondtam. Niles bólintott, pedig mindketten tudtuk, hogy
bizonyára sosem fogom megtenni. Amit a Papáról mondott,
az igaz – heves vérmérsékletű ember volt, és én is féltem a
haragjától. Egyszerűen megtiltaná a doktornak a
látogatásokat, és utána engem is elverne.

– Talán magától is jobban lesz – kívánta Niles. – A mamám
azt mondja, az idő végül minden sebet begyógyít. A papa azt
mondja, a mamádnál ez esetleg egy kicsit tovább tart, de
mindannyiónknak türelmesnek kell lennünk.

– Talán – mondtam, de nem nagyon reménykedtem. – Az
egyedüli, aki valóban aggódik, az Louella, de mint tudod, ő
már hamarosan elmegy tőlünk.

Louella hátralevő napjai túlságosan is gyorsan teltek, míg
végül egy reggel elérkezett az indulás ideje. Mikor



felébredtem és tudatosult bennem, hogy elmegy, alig
akartam felkelni és szembenézni az elválással, de tudtam,
milyen rossz lenne Louellának úgy elmenni, hogy nem
köszönök el tőle, és gyorsan felöltöztem.

Henry vitte be Louellát és a holmiját Upland Stationbe,
ahol vonatra száll, hogy eljusson a nővéréhez Dél-
Carolinába. A bőröndöket felpakolta a kocsira, miközben az
összes munkás és cseléd összegyűlt, hogy búcsút mondjon.
Mindenki szerette Louellát, és majdnem mindenkinek
könnyes volt a szeme. Néhány szolgálólány, különösen
Tottie, hangosan sírt.

– Figyeljetek ide! – jelentette ki Louella, mikor csípőre tett
kézzel megjelent a tornácon. Főkötő és a vasárnapi
templomba menő ruhája volt rajta. – Nem a temetőbe
készülök. Csak a nővéremnek megyek segíteni, aki már
otthon van, és én magam is nyugalomba vonulok. Tudom,
csak azért sírtok, mert egyszerűen féltékenyek vagytok –
bökte ki. Nagy nevetés követte a szavait. Lejött a teraszról,
mindenkit megölelt és megcsókolt, majd elküldte őket, hogy
lássanak neki a napi munkának.

A Papa már az előző este elbúcsúzott tőle. Behívatta az
irodájába, hogy odaadja neki a végkielégítését. Közel voltam
az ajtóhoz, és hallottam, megköszöni Louellának. hogy jó
cseléd volt, hűséges és becsületes. Hideg, hivatalos hangon
beszélt, noha Louella már olyan régóta volt a Meadows-
farmon, hogy kisfiúként is emlékszik a Papára.

– Nos – mondta végül – , sok szerencsét kívánok, jó
egészséget, hosszú életet.

– Köszönöm, Mr. Booth – mondta Louella. Kis szünet
következett, majd megint az ő hangját hallottam. – Uram, ha
mondhatnék valamit a távozásom előtt.

– Nos?



– Az asszonyomról van szó, uram. Nekem nem tetszik,
ahogy kinéz és ahogy viselkedik. Elemészti magát a halott
kislánya miatt és...

– Köszönöm, Louella, nagyon is tisztában vagyok Mrs.
Booth nevetséges viselkedésével. Biztos vagyok benne, hogy
hamarosan megjön az esze, normálisan él tovább, jó anya és
jó feleség lesz, mint ahogy az természetes. Egy pillanatig se
aggódjon emiatt többet.

– Igen, uram – mondta Louella csalódottan.
– Nos, akkor jó utat – fejezte be a beszélgetést a Papa.

Gyorsan elmentem az ajtótól, hogy Louella ne tudja meg,
hogy hallgatóztam.

Most, hogy rám került a búcsúzás sora, nem tudtam
visszatartani a könnyeimet. Olyan volt, mintha egy gát
szakadt volna át.

– Ne akard megnehezíteni Louellának a dolgot,
drágaságom. Hosszú út vár rám, és új, kemény feladatok.
Azt hiszed, hogy könnyű lesz? Két öregasszony együtt egy
apró házban. Nem úgy van az – mondta.

Rámosolyogtam a könnyeimen át.
– Hiányozni fogsz, Louella... borzasztóan.
– Te is nekem, Lillian. – Megfordult és felnézett az

épületre. Sóhajtott. – Gondolom, nekem is nagyon fog
hiányozni a Meadows-farm, minden zugával és szegletével.
Nagyon sok sírást és nevetést hallottam ezek között a falak
között.

Visszafordult hozzám.
– Legyél barátságos az új alkalmazottakhoz, és ügyelj a

Mamádra, amennyire tudsz. Foglalkozz a magad ügyeivel is.
Szép ifjú hölgy lesz belőled. Már csak idő kérdése, és
megjelenik egy jóképű fiatalember, udvarolni kezd, és levesz



a lábadról, és mikor ez megtörténik, akkor jusson eszedbe
az öreg Louella, hallod? Értesíts és számolj be a
fejleményekről. Megígéred?

– Természetesen, Louella. Gyakran fogok írni. Olyan
gyakran, hogy belefáradsz a leveleim olvasásába.

Nevetett. Megölelt és megcsókolt, majd még egy
pillantást vetett a Meadows-farmra, mielőtt Henry
felsegítette a kocsira. Csak akkor vettem észre, hogy Emily
még azt a fáradságot sem vette, hogy lejöjjön elbúcsúzni,
noha, akárcsak én, ő is születésétől fogva ismerte Louellát.

– Mehetünk? – kérdezte Henry. Louella bólintott, és
Henry a lovak közé csapott. A kocsi megindult, lefelé a
cédrusok közötti hosszú úton. Louella megfordult, és
integetett a zsebkendőjével. Visszaintegettem neki, de olyan
üresnek éreztem a szívem és olyan merevnek a lábam, hogy
azt hittem, menten elájulok a szomorúságtól. Álltam és
néztem, hogyan tűnik el a kocsi, majd megfordultam, és
lassan megindultam felfelé a lépcsőkön, be a házba, amely
most sokkal üresebbnek tűnt, sokkal elhagyatottabbnak, és
már sokkal kevésbé volt az otthonom.
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JÓ ÉJSZAKÁT, ÉDES HERCEGEM

Charles Slope és felesége, Vera, akit a Papa Louella
helyére vett fel, rendes emberek voltak, és a fiuk, Luther is
aranyos volt, de ők sem tudták betölteni a szívemben az űrt.
Louellát senki sem tudta pótolni. Mindettől függetlenül Vera
kitűnő szakácsnő volt, és noha másképp készítette el az
ételeket, mind finomak voltak. Charles is nagyon
szorgalmasan dolgozott, megadta Henrynek mindazt a
segítséget és támogatást, amire az ő korában szüksége volt.

Vera a húszas évei vége felé járó, magas nő volt,
sötétbarna haját olyan szoros kontyba csavarta a tarkóján,
mintha csak oda lett volna festve. Mindig minden hajszál a
helyén volt. Világosbarna, lágy tekintetű szeme, kreol bőre
és apró melle volt, keskeny dereka és csípője. Noha a lába
hosszúra nőtt, kecsesen járt és mozgott, nem lépkedett
olyan esetlenül, mint Emily vagy a többi magas fiatal nő,
akiket ismertem.

Vera takarékosan bánt a konyhapénzzel, amit az egyre
nehezebb gazdasági körülmények között a Papa nagyra
értékelt. Semmi nem ment kárba. A maradékokból pörkölt
és saláta lett, úgyhogy a vadászkutyák elégedetlen,
csalódott képpel bámultak, mikor eléjük rakták a
maradékokat. Vera korábban egy penzióban dolgozott, és
megszokta, hogy kevésből kell boldogulnia. Csendes nő volt,
sokkal csendesebb, mint Louella. Valahányszor elmentem a
konyha előtt, Verát sosem hallottam énekelni vagy dúdolni.
A múltjáról sem igen beszélt, és csak ritkán árult el bármit



is a fiatal éveiről. Úgy tűnt, a Papa merev, szigorú
viselkedése nem hat rá ijesztően, és láttam a
megelégedettséget a Papa szemében, mikor az „uram”vagy
a „százados úr” megszólítást hallotta a szájából.

Természetesen érdekelt, hogy viszonyul majd Emilyhez, és
Emily hogyan bánik vele. Noha Vera sosem mondott ellent
Emilynek, és parancsot sem tagadott meg, olyan éles
tekintettel nézett rá, amiből tudtam, hogy nem kedveli, de
elég okos volt ahhoz, hogy az „igen, asszonyom” és „nem,
asszonyom” kijelentések mögé rejtse az érzéseit. Sosem
kérdezett vagy panaszkodott, és gyorsan megtanulta a
fontossági sorrendet a család tagjai között.

Vera minden gyengédségét kisfia, Luther számára
tartogatta. Jó anya volt, aki minden körülmények között
gondoskodott a csemetéje szükségleteiről: tisztán tartotta,
eleget adott neki enni, és foglalkozott vele a konyhai
munkája mellett és annak dacára, hogy időről időre még a
Mamát is el kellett látnia. A Papa bizonyára felkészítette a
Mama szeszélyes és furcsa viselkedésére, mert nem
mutatott meglepetést, mikor a Mama túl fáradt vagy
szétszórt volt ahhoz, hogy lejöjjön vacsorázni. Elkészítette a
Mamának a tálcát, és megjegyzés vagy kérdés nélkül
bevitte hozzá. Valójában nagyon elégedett voltam azzal,
ahogy Vera a Mama szükségleteiről gondoskodott.
Reggelente mindig megbizonyosodott arról, hogy a Mama
már felkelt, segített neki az öltözködésben és időnként még
a mosakodásban is. Nem telt el sok idő, és a Mama azt is
megengedte neki, hogy a haját fésülgesse és kefélje, mint
annak idején Louella.

A Mama nagyon örült, hogy kisgyermek van a házban.
Noha Vera nagyon óvatos volt, és ügyelt rá, hogy Luther ne
zavarja a Papát, a Mama majdnem mindennap láthatta a
kisfiút, beszélhetett hozzá, sőt még játszhatott is vele. Úgy



tűnt, ez minden másnál hatásosabban zökkenti ki rossz
kedélyállapotából és letörtségéből, noha továbbra is
visszavonult a maga különös és melankolikus világába.

Luther kíváncsi gyermek volt, könnyen belegabalyodott a
mosásra váró ruhák halmába, vagy minden félelem nélkül
bemászott a bútorok alá és a szekrények mögé, hogy ott
felfedezéseket végezzen, ha nem figyeltek rá. A korához
képest magas és erős volt, a haja sötétbarna, a szeme pedig
olyan színű, mint a hikoridió. Már most nagyon szívós kisfiú
volt, alig sírt, még akkor se, ha elesett és megütötte magát,
vagy túl közel tette a kezét valami forróhoz, vagy megvágta
magát. Sírás helyett inkább csak dühös volt vagy csalódott,
és odébbállt, hogy valami más érdekeset találjon. Jobban
hasonlított az apjára, mint az anyjára, és ugyanolyan tömpe
ujjú, kicsi keze volt, mint Charlesnak.

Charles Slope a harmincas évei elején járó, halk szavú
ember volt, értett az autókhoz és a gépekhez. Ez örömmel
töltötte el a Papát, mert nemrégiben vásárolt egy Fordot –
az országnak ebben a részében csak kevés autó volt.
Charles műszaki ismerete kimeríthetetlennek tűnt. Henry
mondta, hogy olyan dolog nem volt az ültetvényen, amit
Charles nem tudott megjavítani. Különösen akkor
sziporkázott, ha valamilyen alkatrészt kellett fabrikálni, így
a régi gépeket és szerszámokat is fel lehetett használni, a
Papának nem kellett rögtön pénzt kiadnia.

A gazdasági nehézségek sokasodtak, nemcsak nálunk,
hanem a szomszédos farmokon is. Valahányszor a Papa
visszatért egy-egy üzleti útjáról, mindig azt mondta, hogy
takarékoskodnunk kell a házban éppúgy, mint a farmon.
Kezdett elbocsátani néhány mezőgazdasági munkást, és
csökkentette a házban dolgozó szolgálók számát is, ami azt
jelentette, hogy Tottie és Vera vállára több munka
nehezedett a ház körül. Később a Papa úgy döntött, hogy



nagy területeken leállítja a termelést, ami nem érintett, de
amikor úgy döntött, hogy Henryt is elküldi, összeszorult a
szívem.

Iskolából jöttem haza, és éppen indultam fel az emeletre,
amikor azt hallottam, hogy valaki szipog a ház hátsó
részében. Tottie volt az, ott ült egy sarokban a
könyvtárszoba ablakánál, tollseprűvel a kezében, de nem
csinált semmit. Összekuporodva ült, és bámult kifelé az
ablakon.

– Mi az, Tottie? – kérdeztem. A csapások olyan sűrűn
záporoztak ránk, hogy nem tudtam, mire készüljek fel.

– Henryt elküldték – mondta. – Már csomagol és megy.
– Elküldték? Hová küldték el?
– Az ültetvényről, Lillian kisasszony. A papád azt mondja,

Henry már túl öreg ahhoz, hogy hasznát lehessen venni.
Most már a rokonainál kellene élnie, de Henrynek
nincsenek élő rokonai, senkihez sem tud menni, ez a
helyzet.

– Henry nem mehet! – kiáltottam. – Itt töltötte majdnem
az egész életét. Itt is kell maradnia, amíg csak meg nem hal.
Mindig is erre számított.

Tottie megrázta a fejét.
– Elmegy, még mielőtt beesteledik, Lillian kisasszony –

közölte olyan komoran, mintha a Végzet Hangja szólt volna.
Egy kicsit szipogott, majd felállt, és hozzáfogott a
poroláshoz.

– Már semmi sem olyan, mint amilyen régen volt –
dünnyögte. – Egyre csak gyűlnek fölénk azok a fekete
felhők.

Sarkon fordultam, ledobtam a könyveimet az
előszobaasztalra, és kiszaladtam a házból. Rohantam Henry



lakrészéhez, amilyen gyorsan csak tudtam, és kopogtam az
ajtón.

– A kis Lillian kisasszony! – mondta Henry olyan széles
mosollyal, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. A
háta mögé pillantottam és láttam, hogy már az összes
ruháját egy kupacba kötötte, és minden mást berakott egy
ütött-kopott barna bőröndbe. A bőröndöt csatok helyett
zsineggel fogta össze.

– Tottie most mondta, mit tett a Papa, Henry. Nem
mehetsz el. Könyörögni fogok neki, hogy maradhass –
szipogtam könnyes szemmel.

– Ó, ne, Lillian kisasszony. Ezt nem teheted. Nehéz idők
járnak, és a százados úrnak nincs más lehetősége – mondta
Henry, de láttam az arcán a szomorúságot. Ő is úgy szerette
a Meadows-farmot, mint a Papa. Talán még jobban,
gondoltam, mivel ő fáradozott és verejtékezett ezért az
ültetvényért.

– Ki gondoskodik ezentúl rólunk, ki lát el minket
élelemmel és...

– Ó, Mr. Slope tökéletesen megcsinálja, ha erre kerül a
sor, Lillian kisasszony, ettől ne féljen.

– Nem magunk miatt aggódom, Henry. Nem akarom, hogy
bárki más végezze ezeket a munkákat. Nem mehetsz el.
Először Louella megy el, és most téged is elküldenek. Hogy
is bocsáthat el a Papa? Legalább annyira hozzátartozol a
Meadows-farmhoz, mint... mint ő. Nem engedem, hogy
elküldjön téged. Nem hagyom. Hagyd abba a pakolást! –
kiáltottam, és szaladni kezdtem a ház felé, mielőtt Henry
megakadályoz a tervem végrehajtásában.

A Papa az irodájában ült az íróasztala mögött, a papírjai
fölé hajolva. Mellette egy pohár whisky. Csak akkor nézett
fel, mikor már ott álltam az asztalánál.



– Most meg mi baj van, Lillian? – mordult rám, mintha
egész nap a kabátját ráncigáltam volna, különböző
kérdésekkel és kérésekkel zaklatva. Felegyenesedett,
megpödörte a bajuszát, sötét szeme vizslatva meredt rám. –
Nem akarok újabb mesét hallani az anyádról, ha erről van
szó.

– Nem, Papa. Én...
– Nos, akkor mi van? Látod, hogy ezekkel az átkozott

számlákkal gyötrődöm.
– Henryvel kapcsolatban. Papa. Nem engedhetjük el,

egyszerűen nem tehetjük. Henry szereti a Meadows-farmot.
Örökre ide tartozik – esedeztem.

– Örökre – ismételte meg a szót a Papa, mintha valami
káromkodás lenne. Egy pillanatig kibámult az ablakon, majd
előrehajolt. – Ez az ültetvény még mindig egy működő farm,
pénzkereseti vállalkozás, üzlet. Tudod, mit jelent ez, Lillian?
Ez azt jelenti, hogy az egyik oldalra tesszük a kiadásokat és
a költségeket, a másikra pedig a jövedelmeket, érted –
mondta, és jobb kezének hosszú mutatóujjával dobolt a
papírjain.

– És mikor rendszeres időközönként levonjuk a kiadásokat
és a költségeket a jövedelmekből, akkor meglátjuk, hogy mi
van, mi nincs, és ebben az esetben a negyede sincs annak,
mint tavaly ilyenkor. Egynegyede sem! – kiáltotta, és olyan
vadul meredt rám, mintha ez az én hibám lenne.

– De Papa, Henry...
– Henry pont olyan alkalmazott, mint akárki más, és mint

mindenki másnak, neki is vagy húzni kell az igát, vagy
mennie kell. Az tény – mondta a Papa nyugodtabb hangon –,
hogy Henry túl van élete delén, és már valahol a tornácon
kellene ülnie egy kukoricacsutkából készített pipával, a
fiatalságára emlékezve – mondta a Papa, és a hangjából



egyfajta vágyakozás csendült ki. – Megtartottam, ameddig
tudtam, de még ez a kevés fizetés is súlyosbítja a
helyzetünket, és manapság már egyetlen centet sem
pazarolhatok el.

– De Henry elvégzi a munkáját. Papa. Mindig is elvégezte.
– Van itt egy új, fiatal ember mindezekre a munkákra, aki

sokba kerül nekem, de meg is éri. Ezek után üzleti
szempontból butaság lenne megtartani Henryt csak azért,
hogy itt lézengjen és Charles mögött álljon, ha az csinál
valamit, ugye? Elég okos lány vagy, hogy ezt belásd, Lillian.
Ezenkívül semmi sem ösztönözhet inkább egy férfit arra,
hogy letegyen mindent és jobblétre szenderüljön, mint ha
tudja, hogy már nincs rá szükség. Henrynek pont ezzel
kellene szembenéznie mindennap, amíg itt van. Így hát –
mondta, és az okfejtésével elégedetten hátradőlt a széken
bizonyos értelemben még szívességet is teszek neki azzal,
hogy elengedem.

– De hová menjen, Papa?
– Hiszen vagy egy unokaöccse Richmondban – mondta a

Papa.
– Henrynek nem fog tetszeni a városi élet – jegyeztem

meg halkan.
– Lillian, ezzel én most nem törődhetek. A Meadows-farm

az, amiről gondoskodnom kell, és te is törődhetnél inkább
ezzel. Most pedig gyerünk, hagyj magamra, és csináld, amit
ilyenkor csinálni szoktál – mondta, és kezének egy intésével
elbocsátott, hogy újra a papírjai fölé hajoljon. Ott álltam
még egy pillanatig, végül lassan kimentem.

Noha kint fényesen sütött a nap, én mégis szürkének és
komornak éreztem mindent, ahogy kiléptem a házból, és
megindultam Henry lakrésze felé. Már befejezte a
csomagolást, és éppen búcsúzkodott a munkásoktól, akiket



még megtartott a Papa. Csak néztem és vártam. Akkor
Henry a vállára vetette a zsákját, megragadta az öreg
bőrönd összeeszkábált fogantyúját, és megindult felém a
bekötőúton. Megállt és letette a bőröndjét.

– Nos hát, Lillian kisasszony – mondta és körbetekintett. –
Nagyon szép délután egy hosszú sétára, nemdebár?

– Henry – zokogtam. – Nagyon sajnálom. Nem tudtam
hatni a Papára.

– Egyet se félj, Lillian kisasszony! Az öreg Henry jól
meglesz majd.

– Nem akarom, hogy elmenj, Henry – szipogtam.
– Nem is megyek el. Nem hiszem, hogy csak úgy itt

tudnám hagyni a Meadows-farmot. Itt viszem magammal –
mondta, a szívére szorítva a kezét és itt – mutatott a
halántékára. – Minden emlékem a farmhoz köt, az itt töltött
időhöz. A legtöbben, akiket ismertem, már elmentek.
Remélhetőleg egy jobb világba – tette hozzá. – Néha –
mondta és bólintott – nehezebb annak, aki csak halogatja a
távozást. De – mondta mosolyogva – én boldog vagyok, hogy
addig halogattam, hogy láthattalak téged felnőni. Nagyon
kedves fiatal hölgy vagy, Lillian kisasszony. Nagyon kedves
felesége leszel egy úriembernek, egy nap majd lesz saját
ültetvényed vagy valami más, ami legalább annyira jó lesz.

– Ha így történik. Henry, eljössz akkor hozzám? –
kérdeztem, és letöröltem a könnyeimet.

– De még mennyire! Nem kell kétszer kérned az öreg
Henryt. Most viszont – mondta a kezét nyújtva –, vigyázz
magadra nagyon, és időről időre gondolj az öreg Henryre.

Rápillantottam a kezére, aztán előreléptem és
megöleltem. Meglepődött, egy pillanatig csak állt, miközben
ráfonódtam, ráfonódtam mindarra, ami jó és kedves volt a
Meadows-farmon. Ráfonódtam a fiatalságom emlékeire, a



meleg nyári napokra és éjszakákra, az esti harmonikaszóra,
azokra a bölcs gondolatokra, amelyekkel Henry körülvett,
az emlékképre, hogyan szaladt és jött segíteni Eugéniának,
vagy arra az emlékképre, mikor mellettem ült a kocsin és
vitt az iskolába. Ráfonódtam a dalokra, a szavakra, a
mosolyokra és a reményre.

– Mennem kell, Lillian kisasszony – suttogta Henry, és
elcsuklott a hangja. A szeme fényesen ragyogott a
visszatartott könnyektől. Felkapta a viharvert bőröndöt, és
ment tovább a bekötőúton. Futottam mellette.

– Írsz nekem, Henry? És megmondod, hogy hol vagy?
– Persze, Lillian kisasszony. Majd firkantok egy-két sort.
– A Papának meg kellett volna kérnie Charlest, hogy

vigyen el valameddig – kiáltottam, még mindig lépést tartva
vele.

– Nem, Charlesnak megvan a maga dolga. Én megszoktam
a hosszú sétákat. Mikor kisfiú voltam, az egyik horizonttól a
másikig elmenni semmiség volt nekem.

– De már nem vagy kisfiú. Henry.
– Az már nem. – Felhúzta a vállát, és megszaporázta a

lépteit. Mindegyik hosszú lépés messzebb és messzebb vitte
őt tőlem.

– Viszlát, Henry! – kiáltottam, mikor felhagytam a
futással. Néhány pillanatig csak ment, majd a bekötőút
végénél megfordult. Még egyszer utoljára láthattam
ragyogó mosolyát. Talán egyfajta varázslat volt, vagy csak a
képzeletem játszott velem, de most fiatalnak láttam, úgy
nézett ki, mintha egy napot sem öregedett volna azóta, hogy
a vállára ültetett, nevetett és énekelt nekem.
Képzeletemben az ő hangja éppúgy hozzátartozott a
Meadows-farmhoz, mint a madarak éneke.



Egy pillanattal később elfordult a bekötőút végén.
Lehajtottam a fejem, és olyan nehéz szívvel, hogy szinte
járni sem tudtam, megindultam a ház felé. Mikor felnéztem,
láttam, hogy egy hosszú, súlyos felhő eltakarta a napot,
olyan szürke fátylat borítva a nagy épületre, hogy az összes
ablak sötétnek és üresnek látszott, kivéve egyet, az Emilyét.
A nővérem ott állt, és engem nézett, megnyúlt, sápadt
arcára kiült a rosszallás. Biztosan látta, hogy megöleltem
Henryt. A szeretetnek ezt a megnyilvánulását is el fogja
torzítani, hogy valami piszkos és bűnös dolognak tűnjék,
efelől nem volt kétségem. Kihívóan tekintettem fel rá. Az
arcán hideg, torz mosoly jelent meg, felemelte a kezét,
benne a Bibliával, aztán elnyelte a szobája sötétje.

Az élet folyt tovább a farmon, néha simán, néha
zökkenőkkel. A Mamának megvoltak a maga jó és rossz
napjai. Ha az egyik nap mondtam neki valamit, azt
másnapra könnyen elfelejthette. A memóriája olyan volt,
mint a szita, és gyakran összekeverte fiatalsága eseményeit
a jelen dolgaival. Úgy tűnt, jobban érzi magát a régi
emlékek között, makacsul ragaszkodott hozzájuk, és szinte
csak arra a kellemes időszakra emlékezett, amikor
kislányként felcseperedett a saját családi ültetvényükön.

Újra olvasni kezdett, de gyakran ugyanazokat az oldalakat
és ugyanazt a könyvet olvasta újra és újra. Számomra a
legfájdalmasabb az volt, hogy úgy beszélt Eugéniáról és úgy
emlegette a húgomat, mintha még mindig élne és ott lenne a
szobájában. Folyton azt mondogatta, hogy „ezt odaadom
Eugéniának”, vagy „ezt elmondom Eugéniának”. Nem volt
szívem emlékeztetni rá, hogy Eugénia már meghalt, de
Emily mindig megtette. Akárcsak a Papa, ő sem tűrte a
Mama emlékezetkihagyásait és ábrándozásait.
Megpróbáltam rávenni, hogy legyen több részvéttel iránta,
de hasztalan.



– Ha tápláljuk a hülyeséget – mondta a Papa kifejezését
használva –, csak erősebb lesz.

– Ez nem hülyeség. Az emlék egyszerűen túl fájdalmas
ahhoz, hogy a Mama el tudja viselni – magyaráztam. –
Idővel...

– Idővel csak rosszabb lesz az állapota – jelentette ki
Emily a maga fensőbbséges, prófétai hangján. – Hacsak
észhez nem térítjük. A babusgatás nem segít.

Nem szóltam, csak nyeltem egyet, és otthagytam. Mint
ahogy Henry mondaná, gondoltam, könnyebb lenne egy
legyet meggyőzni arról, hogy méhecske, és mézet kell
gyűjtenie, mint Emily gondolkodását megváltoztatni. Niles
volt az egyetlen, aki megértette a bánatomat, és sajnált.
Együttérző pillantással hallgatta szomorú történeteimet,
bólogatott, a szíve majd megszakadt értem és a Mamáért.

Niles karcsú magas fiúvá serdült. Még csak tizenhárom
éves volt, mikor borotválkozni kezdett. Erős, barna szőr
nőtt az állán. Most, hogy már idősebb lett, neki is megvoltak
a maga feladatai a családi farmon. Akárcsak ránk, a
Thompson családra is nehéz idők jártak, nehezen tudták
teljesíteni anyagi kötelezettségeiket, és akárcsak mi, ők is
rákényszerültek néhány szolgálójuk elbocsátására. Niles
vette át a helyüket, és hamarosan úgy dolgozott, mint egy
felnőtt. Büszke volt rá, és meg is változott egy kicsit,
erősebb lett, érettebb.

Továbbra is eljártunk a mi bűvös tavunkhoz, és továbbra
is hittünk varázserejében. Időről időre otthagytuk a
többieket és sétálni mentünk, aminek a végén a tónál
kötöttünk ki. Először nehéz volt oda visszamenni, ahová
Eugéniát is elvittük, és ahol teljesültek a kívánságok, de
olyan jó érzés volt tudni, hogy titokban valami a miénk.
Csókolóztunk, simogattuk egymást, és egyre többet tártunk



fel titkos gondolatainkból, azokból a gondolatokból,
amelyeket különben hét lakat alatt őriztünk szívünk
páncélszekrényében.

Niles vallotta be elsőnek, hogy házasságról álmodozik, és
miután ő már színt vallott, én is bevallhattam, hogy nekem is
ez az álmom. Niles a családi farm örököse, ott élnénk, és
nevelnénk a gyerekeinket. Mindig közel lennénk a
Mamához, és azonnal felkutatnám Henryt, és visszahívnám.
Legalább közel lenne a Meadows-farmhoz.

Nilesszal üldögéltünk a tó partján a lágy délutáni
napsütésben, és olyan magabiztosan szövögettük a
terveinket, hogy ha valaki hallgatózott volna, nem
gondolhatott volna mást, mint hogy ennek valóban így kell
lennie. Nagyon erősen hittünk a szerelem erejében, és hogy
mindig boldogok leszünk. Úgy vesz majd körül, mint egy vár,
megvéd minket az esőtől, a hidegtől és azoktól a
tragédiáktól, amelyek másokat sújtanak. Mi leszünk az
álompár, mint az igazi szüleim lehettek.

Miután Louella és Henry elment, és a gazdasági helyzet is
rosszra fordult, már nem sok mindennek örülhettem. Csak a
Nilesszal való találkozásaimat és az iskolát vártam
izgatottan. Május vége felé azonban Niles nővérei, a
Thompson ikrek a tizenhatodik születésnapjukra készültek,
és ez óriási izgalommal járt.

Egy tizenhatodik születésnap már önmagában is izgalmas,
hát még akkor, ha egy ikerpár tartja. Mindenki erről
beszélt, a születésnapi meghívók értéke az aranyéval
vetekedett. Az iskolában az összes fiú és lány, akik
szerettek volna elmenni, az ikrek körül forgolódtak.

Tervek készültek, hogy a Thompson család nagy
előcsarnokát csodálatos bálteremmé alakítsák. Egy
hivatásos dekoratőrt béreltek fel, hogy készítse el a



díszítést papírzászlócskákból és -gömbökből, tegye fel a
lámpákat és a csillogó mütyüröket. Mrs. Thompson
mindennap kiegészítette valamivel a pompás menüt, és még
egy igazi zenekart is hívtak: hivatásos zenészek
szolgáltatják majd a tánczenét. Egészen biztos lesznek majd
játékok és versenyek is, az este csúcspontjaként pedig
felvágják a születésnapi tortát, amely, úgy ígérték, a
legnagyobb lesz, amelyet Virginia államban valaha is
sütöttek. Elvégre nem egy, hanem két tizenhat éves lánynak
készül.

Egy ideig azt gondoltam, a Mama bizonyára elmegy.
Iskola után mindennap szaladtam hozzá a hírekkel, hogy mit
hallottam a partiról – Niles információit színeztem ki és ez a
legtöbbször izgalommal töltötte el.

Egy nap még a ruhatárát is átvizsgálta, és úgy döntött,
valami újat kell vennie, valami divatosabbat, és már egy
bevásárlókörúton törte a fejét. Aznap délután olyan
lelkesedést ébresztettem benne, hogy odament a
fésülködőasztalához, és neki is fogott, hogy megigazítsa a
frizuráját és a sminkjét. Nagyon érdekelték az új
divatirányzatok, így hát bementem Upland Stationbe, és
megszereztem az egyik legújabb divatmagazint, de amikor
hazaértem vele és megmutattam neki, úgy tűnt, már
egyáltalán nem érdekli. Emlékeztetnem kellett, miért is
foglalkozunk a ruhánkkal és a hajunkkal.

– Ó, igen – mondta, ahogy megelevenedett az emlék. –
Elmegyünk és veszünk új ruhát, cipőt – ígérte, de az
elkövetkező napok során, valahányszor emlékeztettem rá,
csak elmosolyodott, és azt mondta: – Majd holnap. Holnap
elmegyünk.

A holnap azonban sosem jött el. A Mama vagy
megfeledkezett róla, vagy erőt vett rajta a szokásos
búskomorság. Később annyira összezavarodott, hogy



valahányszor megemlítettem a Thompson ikrek tizenhatodik
születésnapját, egy hasonló partiról kezdett el beszélni,
amelyet Violetnek rendeztek.

Két nappal a bál előtt felkerestem a Papát az irodájában,
és elmondtam neki, hogy viselkedik a Mama. Szabályosan
könyörögtem neki, hogy csináljon valamit.

– Papa, ha elmegy és újra emberekkel találkozik, ez
segíteni fog rajta.

– Bál? – kérdezte.
– A Thompson ikrek tizenhatodik születésnapja, Papa.

Mindenki elmegy, Nem emlékszel? – kérdeztem
kétségbeesetten.

Megrázta a fejét.
– Azt gondolod, nincs más dolgom mostanában, mint hogy

nevetséges születésnapi összejövetelekkel törődjem? Mikor
lesz ez, mit mondtál? – kérdezte.

– Most szombat este, Papa. Már elég rég meghívtak
minket – mondtam. A gyomrom mélyén egyfajta örvénylő
ürességet kezdtem érezni.

– Most szombat este? Nem mehetek el – jelentette ki. –
Csak vasárnap reggel érek vissza az üzleti utamról.

– De Papa... akkor ki viszi el a Mamát, Emilyt és engem?
– Kétlem, hogy az anyátok elmegy – mondta. – Ha Emily

ott lesz, akkor mehetsz te is. Akkor lesz, aki vigyázzon rád,
de ha nem megy, akkor te sem – jelentette ki határozottan.

– De Papa! Ez a legfontosabb összejövetel egész... egész
évben. Minden barátnőm megy az iskolából, és az összes
környékbeli család ott lesz.

– Ez egy bál – mondta –, ugye? Még nem vagy elég idős
ahhoz, hogy egyedül elmehess. Majd beszélek róla Emilyvel,
és hagyok utasításokat – mondta.



– De Papa, Emily nem szereti az összejöveteleket... még
megfelelő ruhája vagy cipője sincs és...

– Erről én nem tehetek – mondta. – Csak egy nővéred van,
és anyád mostanában sajnos nem érzi jól magát.

– Akkor miért utazol el megint? – tört ki belőlem, sokkal
hevesebben, mint ahogy akartam, de olyan kétségbeesett,
letört és dühös voltam, hogy a szavak csak úgy maguktól
jöttek ki belőlem.

A Papa szeme majd kiugrott a helyéből. Az arca olyan
piros lett, mint a paprika, és olyan dühösen pattant fel a
székéről, hogy ijedtemben addig hátráltam, amíg neki nem
mentem egy magas támlájú széknek. A Papa úgy nézett ki,
mint aki mindjárt felrobban, és a darabjai szerteszét fognak
repülni.

– Hogy merészelsz így beszélni velem! Honnan veszed a
bátorságot ehhez a pimaszsághoz?! – üvöltötte, és
megkerülte az asztalt.

Hirtelen megszeppenve leültem a székre.
– Sajnálom, Papa, nem akartam szemtelenül viselkedni –

hüppögtem. A könnyeim már azelőtt megindultak, hogy
felemelhette volna a kezét. A sírásom lecsillapította a benne
dühöngő vihart, nem ütött meg, csak állt felettem magából
kikelve.

Azután az ajtóra mutatott, és indulatait fékezve, de még
mindig nagyon dühösen azt mondta:

– Most indíts egyenesen a szobádba, és addig nem jöhetsz
ki, amíg engedélyt nem adok rá, értetted? Azt akarom, hogy
még iskolába se menj, amíg azt nem mondom, hogy mehetsz.

– De Papa...
– Nem hagyhatod el a szobádat! – rendelkezett. Gyorsan

lesütöttem a szemem. – Felfelé!



Lassan felálltam és kisomfordáltam mellette, még mindig
leszegett fejjel. A bejáratig kísért.

– Gyerünk, menj fel, és zárd magadra az ajtót! Nem
akarlak se látni, se hallani! – dörrent rám.

A szívem hevesen dobogott, a lábamat ólomsúlyúnak
éreztem. A Papa olyan hangosan kiabált, hogy az összes
cseléd és szolgáló kukucskált az ajtók mögül. Láttam, hogy
Vera és Tottie az ebédlő bejáratánál áll, a lépcső tetejéről
pedig Emily meredt rám.

– Ez a lány büntetés alatt áll – jelentette be a Papa. – Nem
teheti ki a lábát a szobájából, amíg erre engedélyt nem adok
neki. Mrs. Slope, gondoskodjon róla, hogy az ételét
bevigyék neki a szobába.

– Igen, uram – mondta Vera.
Emily feje le-fel bólogatott hosszú vékony nyakán, ahogy

elmentem mellette. Az ajkát lebiggyesztette, összehúzott
szemmel, átható tekintettel nézett. Tudtam, újra
megerősítést nyert a meggyőződése, hogy afféle gyom
vagyok a virágoskertben. Nem volt értelme, hogy
panaszkodjak neki, de még a Mamának sem, ezért
bementem a szobámba, bezártam az ajtót, és azon
imádkoztam, hogy a Papa időközben lecsillapodjon és
elengedjen a bálba.

Persze nem csillapodott le, és elment üzleti útjára, anélkül
hogy engem kiengedett volna a szobából. Minden időmet
azzal töltöttem, hogy olvastam vagy az ablaknál ültem,
néztem ki a földekre, és azt reméltem, azon imádkoztam,
hogy legyen egy kis irgalom a Papa szívében, és bocsássa
meg a szemtelenségemet. Nem volt senki, aki a pártomat
fogta volna, a Mama kábán visszavonult a saját világába,
Emily csak örült a dolgok alakulásának; senkitől nem
várhattam segítséget. Verát kérleltem, vegye rá a Papát,



hogy bejöjjön hozzám. Mikor a következő ételadagommal
visszatért, azt mondta, hogy a Papa a fejét csóválta a
javaslatra: – Most nincs időm haszontalanságokra. Hadd
gondolkodjék még el egy kicsit a viselkedésén.

Csüggedten bólintottam.
– Megemlítettem a bált – közölte velem Vera, mire

reménykedve felnéztem.
– És?
– Azt mondta, hogy Emily nem megy, ezért felesleges

nyaggatnod, hogy engedjen el. Sajnálom – mondta Vera.
– Köszönöm, hogy megpróbáltad, Vera – mondtam.
Biztos voltam benne, hogy Niles érdeklődött utánam az

iskolában, de Emilytől nem sikerült kielégítő választ kapnia.
A parti napján Niles eljött hozzánk, és megkérdezte,
beszélhetne-e velem. Vera kénytelen volt megmondani neki,
hogy büntetés alatt állok, nem fogadhatok látogatókat, és
elküldte.

– Legalább tudja, mi a baj – dünnyögtem, mikor Vera
beszámolt a látogatásról. – Mondott még valamit?

– Nem, de a földig nyúlt az ábrázata, és olyan képet
vágott, mintha valaki azt mondta volna neki, hogy ő maga
sem mehet a bálba – mondta Vera.

A délután kifejezetten lassan telt. Az ablaknál ültem és
figyeltem, hogy megy le a nap. Az ágyon ott volt kiterítve a
legszebb ruhám, a legjobb cipőm ott állt a padlón. Arról
álmodoztam, hogy egészen addig táncolok, amíg a lábam
össze nem csuklik alattam. Az egyik világos pillanatában a
Mama adott nekem egy smaragd nyakláncot, hogy azt
viseljem egy hozzáillő smaragd karkötővel. Ezeket is
kikészítettem a ruha mellé. Időről időre vágyakozva
odapillantottam, és elképzeltem magam szépen felöltözve.



Sötétedés után ezt is tettem. Kikészítettem az arcomat,
pontosan úgy, mintha a Papa elengedett volna. Megfürödtem
és leültem a fésülködőasztalomhoz, megfésültem és
feltűztem a hajamat. Ezután felvettem a kikészített ruhát,
cipőt és az ékszereket, amelyeket a Mama adott. Amikor
Vera behozta a vacsorámat, meghökkent, de el is volt
ragadtatva.

– Olyan jól nézel ki, szívem – mondta. – Sajnálom, hogy
nem engedtek el.

– De én mégis megyek, Vera – mondtam neki. –
Elképzelem az egészet, és úgy teszek, mintha én is ott
lennék.

Felnevetett, és mesélt egy kicsit a fiatalságáról.
– Mikor olyan idős voltam, mint most te, elmentem

egészen a Pendletonék ültetvényéig, valahányszor csak bált
tartottak, nagy murikat. Olyan közel lopództam, ameddig
csak tudtam, és szájtátva bámultam a fehér szatén és
muszlin báli ruhába öltözött sok elegáns nőt, a mellényben
és nyakkendőben feszítő férfiakat. Hallgattam a nevetést és
a nyitott ablakokon át kiáradó zenét, és becsukott szemmel
táncoltam, mintha én is egy elegánsan öltözött úrinő lennék.
Nem voltam az, persze, de ettől függetlenül élveztem a
dolgot. De hát – tette hozzá vállat vonva – biztos vagyok
benne, lesznek még bálok, máskor is felöltözhetsz, és olyan
szép lehetsz, mint most. Jó éjszakát, szívem – tette hozzá, és
kiment.

Nem ettem sokat; az idő java részében az órát néztem.
Minden órában megpróbáltam elképzelni, hogy éppen mi
történik. Most érkeznek meg a vendégek. Szól a zene. Az
ikrek mindenkit üdvözölnek az ajtóban. Sajnáltam Nilest,
tudtam, neki is ott kell állnia a család többi tagjával,
izgatott, boldog arcot mutatva. Egészen biztosan rám



gondol. Egy kicsivel később elképzeltem, hogy már
táncolnak az emberek. Ha ott tennék, Niles engem kérne
fel. Hagytam, hadd ragadjon el a képzeletem. Dúdolni
kezdtem, és ide-oda lépegettem a szobámban, a derekamra
képzelve Niles kezét, az enyémet pedig az övére. A bálon
mindenki minket figyel, mi vagyunk a legcsinosabb fiatal pár.

Mikor a zene elhallgatott, Niles azt javasolta, hogy
együnk valamit. Odamentem a tálcához, amelyet Vera hozott
be, és csipegettem róla valamit, mintha Nilesszal
falatoznánk a marhasültet és a pulykát különböző
salátákkal. Miután ettünk, újra megszólalt a zene, és mi
ismét csak a táncparketten voltunk. Szinte repültem a
karjaiban.

– Ti– ra– ra, la– la– la – énekeltem és forogtam a
hálószobámban, amíg csak kopogást nem hallottam az
ablakon. Lihegve kinéztem a befelé figyelő sötét alakra.
Újra kopogott az ablakon, és a nevemen szólított. A szívem
hevesen megdobbant. Odaszaladtam az ablakhoz. Niles volt
az. Kinyitottam az ablakot.

– Mit csinálsz? Hogyan jutottál fel? – kiáltottam.
– Feltornáztam magam ezen a kényelmetlen

ereszcsatornán. Bemehetek?
– Ó, Niles – mondtam azt ajtómra tekingetve. – Ha Emily

rájön, hogy...
– Nem fog rájönni. Majd halkan beszélünk.
Hátraléptem. Nagyon csinos volt öltönyben és

nyakkendőben, noha a haja összeborzolódott mászás
közben, és a keze feketéllett az ereszcsatorna és a tető
piszkától.

– Tönkreteszed a ruhádat. Hogy nézel ki? – szóltam rá, és
hátraléptem. A bal arcán egy piszokcsík húzódott. – Menj be
a fürdőszobámba, és mosakodj meg – utasítottam.



Megpróbáltam mérges, felháborodott hangon beszélni, de a
szívem repesett az örömtől. Niles nevetett, és bement a
fürdőszobába. Néhány pillanattal később kijött, a kezét
törölve.

– Miért tetted ezt? – kérdeztem. Az ágyamon ültem, ölbe
tett kézzel.

– Úgy döntöttem, hogy nélküled nem ér semmit a bál. Ott
voltam mindenütt, ahol ott kellett lennem, aztán leléptem.
Senki még csak észre sem fogja venni. Rengetegen vannak,
és a nővéreim nagyon elfoglaltak. Már az összes táncot
elígérték.

– Mesélj a bálról. Minden olyan, amilyennek lennie kell?
Szépek lettek a dekorációk? És a zene? A zene is gyönyörű,
ugye?

Csak állt, és mosolygott rám.
– Lassan a testtel – mondta. – Igen, a dekorációk

nagyszerűen sikerültek, és a zene is nagyon jó, de ne
kérdezd, milyen ruha van a többi lányon. Nem néztem. Csak
rád gondoltam.

– Ugyan már, Niles Thompson. Ott van az a sok csinos
fiatal nő...

– De én itt vagyok, nem? – jegyezte meg. – De egyébként
is – mondta, és hátrébb lépett, hogy jól megnézzen –, nagyon
gyönyörű vagy ahhoz képest, hogy a szobafogságodat töltöd.

– Hogy mi? Ó! – mondtam és elpirultam. Akkor döbbentem
csak rá, hogy rajtakaptak. – Én csak...

– Örülök, hogy ilyen szépen felöltöztél. Úgy érzem magam
tőle, mintha te is ott lennél a partin. Nos, Lillian kisasszony
– mondta mély meghajlás kíséretében –, felkérhetem egy
táncra? Remélem, ezt még nem ígérte el.

Nevettem.



– Lillian kisasszony – kérdezte újra.
Felálltam.
– Még van egy-két szabad táncom – feleltem.
– Nagyszerű – mondta és megfogta a kezem. Aztán átfogta

a derekamat, pontosan úgy, ahogy elképzeltem, és mozogni
kezdtünk a képzelt zenére. Mikor becsuktam a szemem, és
újra kinyitva megpillantottam magunkat a
fésülködőtükörben, azt hittem, hogy tényleg ott vagyunk az
estélyen. Hallottam a zenét, a többiek hangját és nevetését.
Niles is becsukta a szemét, és addig táncoltunk körbe-
körbe, amíg bele nem ütköztünk az éjjeliszekrényembe és le
nem vertük róla a lámpát. Az üveg csörömpölve összetört.

Egy pillanatig egyikünk sem mozdult, egy hangot sem
hallattunk, az előszoba felé hallgatóztunk. Intettem, hogy
maradjunk csendben, és lehajoltam, hogy összeszedjem a
nagyobb üvegcserepeket. Az egyik megvágta az ujjam.
Felkiáltottam. Niles azonnal megragadta a kezem, és
odanyomta megvágott ujjamat az ajkához.

– Mosd le – mondta. – Én majd befejezem itt a takarítást.
Menj.

Elindultam, de éppen csak beértem a fürdőszobába, mikor
lépéseket hallottam az ajtóm előtt. Kidugtam a fejem, és
figyelmeztettem Nilest, aki gyorsan hasra vágta magát, és
abban a pillanatban, hogy Emily belökte az ajtót, eltűnt az
ágy mögött.

– Mi folyik itt? Mi történt? – kérdezte.
– Leesett a lámpa, és összetört – mondtam, előlépve a

fürdőszobából.
– Mi ez... miért öltöztél fel?
– Kíváncsi voltam, hogy festenék, ha elengedtek volna a

bálra, mint minden más korombéli lányt – adtam meg a



csattanós választ.
– Nevetséges... – Összehúzta a szemét, és gyanakvó

tekintettel vizsgálgatta a szobát, majd megállapodott a
nyitott ablaknál. – Miért van az ablak ennyire kitárva?

– Melegem volt – válaszoltam.
– Berepülnek majd a rovarok. – Elindult az ablak felé, de

megelőztem, és én értem először az ablakhoz. Ahogy
lenéztem a padlóra, láttam, hogy Niles becsúszott az ágyam
alá. Emily a szoba közepén állt, és még mindig kíváncsian
méregetett.

– A Papa nem engedett el a bálra; egészen biztosan azt
sem helyeselné, hogy így kiöltöztél. Vedd le ezt a nevetséges
ruhát! – szólt rám parancsolóan.

– Nem nevetséges.
– A szobádban nevetségesen hat, nem? Nos? – kérdezte,

mikor nem válaszoltam.
– Igen, én is úgy gondolom – mondtam.
– Akkor hát vedd le és tedd el. – Apró melle alatt

keresztbe fonta a karját és felhúzta a vállát. Láttam, hogy
nem elégszik meg és nem megy el addig, amíg eleget nem
teszek a kérésének, ezért odamentem a tükörhöz,
kigomboltam a ruhámat, és kibújtam belőle. Aztán levettem
a Mama nyakláncát és karkötőjét, beraktam őket a
fésülködőasztalomon lévő dobozba, végül beakasztottam a
szekrénybe a ruhámat. Emily végre megnyugodott.

– Mindjárt jobb – mondta. – Ahelyett, hogy ilyen
hülyeségekkel szórakozol, inkább imádkoznod kellene és
bűnbocsánatot kérni a tetteidre.

Ott álltam bugyiban, melltartóban, és vártam, hogy
elmenjen, de ő csak bámult rám.

– Gondolkodtam rólad – mondta. – Azon tűnődtem, mit



kellene tennem, Isten mit akar tőlem, és úgy döntöttem, azt
kívánja, segítsek rajtad. Odaadom neked az imádságokat és
azokat a részeket a Bibliából, amelyeket folyton
olvasgatnod kell, és ha megteszed, amire kérlek, akkor
megváltást nyerhetsz. Megcsinálod?

Csak úgy távolíthatom el a szobából, ha beleegyezem,
gondoltam.

– Igen, Emily.
– Helyes. Térdelj le! – utasított.
– Most?
– Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra – idézte a

közmondást. – Térdre! – ismételte, és a padlóra mutatott.
Letérdeltem az ágy mellé. Emily elővett egy lapot a
zsebéből, és ledobta mellém. – Olvasd és imádkozz! –
rendelkezett. Lassan felvettem a papírt. Az ötvenegyedik
volt, egy hosszú zsoltár. Halkan felnyögtem, de
belekezdtem.

– ,,Könyörülj rajtam kegyelmeddel. Istenem...”
Mikor befejeztem, Emily elégedetten bólintott.
– Ezt minden este mondd el lefekvés előtt –

figyelmeztetett. – Érted?
– Igen, Emily.
– Helyes. Jól van, akkor jó éjszakát.
Amikor kiment, megkönnyebbülten felsóhajtottam.

Alighogy becsukódott az ajtó, Niles is előmászott az ágy
alól.

– Nahát – mondta felállva. – Nem tudtam, hogy ennyire
eszelős.

– Ennél még sokkal rosszabb szokott lenni, Niles –
mondtam. Mindketten csak ekkor vettük észre, hogy csak a



melltartóm és a bugyim van rajtam. Niles tekintete
ellágyult. Lassan egyre közelebb jött hozzám. Nem
fordultam el, és a köpenyemért sem szaladtam. Már csak
pár centi távolság volt köztünk, megfogta a kezem.

– Olyan szép vagy – suttogta.
Hagytam, hogy megcsókoljon, és erősen rányomtam az

ajkam az övére. Jobb keze ujjaival a bal mellemet cirógatta.
Ne, ne, akartam kiáltani. Ne menjünk tovább, és ne tegyünk
semmi olyat, ami igazolhatná Emily meggyőződését a
bűnösségemről, de az izgatottságom elfojtotta a
lelkiismeretem kiáltásait, és egy örömteli sóhaj tört fel
belőlem. A karjaim beszéltek helyettem, egyre közelebb
vonva őt, hogy újra és újra megcsókolhassam. Éreztem,
hogy a keze gyorsabban mozog, a hátamat simogatja,
dörzsölgeti és tapogatja, míg az ujja hegyével meg nem
találta a kapcsot. Hozzásimultam, az arcomat vadul dobogó
szívére tettem. Egy kicsit habozott, de felnéztem rá, és
igent mondtam a szememmel. Éreztem, hogy a kapocs
enged, a melltartó szinte magától lehullott rólam. Leültünk
az ágyamra. Niles fedetlen mellemet, mellbimbóimat
csókolgatta.

Minden ellenállás elpárolgott belőlem. Hagytam, hogy
lefektessen a párnára. Becsuktam a szemem, és éreztem,
hogy ajkával kitapogatja a mellem vonalát, majd a köldököm
felé indul. A hasamon éreztem forró leheletét.

– Lillian – suttogta. – Szeretlek. Nagyon szeretlek.
Az arcához nyomtam a kezem, és felemeltem a fejét, míg

az ajka újra az enyémmel nem került egy vonalba. A keze
továbbra is a mellemet cirógatta.

– Niles, ezt abba kéne hagynunk, mielőtt túl késő lesz.
– Abba fogom – ígérte, de nem állt meg, és én sem toltam

el magamtól, még azután sem, hogy éreztem a testemnek



feszülő keménységet.
– Niles, csináltál már valaha is ilyet? – kérdeztem.
– Nem.
– Akkor honnan tudjuk, mikor kell megállni? – kérdeztem.

Annyira elfoglalta a testem simogatása, hogy nem válaszolt,
de tudtam, hogyha nem emlékeztetem rá, akkor túlságosan
messzire megyünk. – Niles, kérlek, honnan tudjuk, hogy
mikor kell megállni?

– Tudni fogjuk – ígérte, és még szenvedélyesebben
csókolgatott. Éreztem, hogy a keze becsúszik az ő hasa és
az enyém közé, és végül megállapodik a
szeméremcsontomon. Ettől az izgalomnak olyan heves
hulláma vonult végig a testemen, hogy összerándultam.

– Ne, Niles! – mondtam, és minden maradék erőmet
összeszedve eltoltam magamtól. – Ha ezt megtesszük, nem
tudunk megállni.

Lehajtotta a fejét, mélyeket lélegzett, majd bólintott.
– Igazad van – mondta, és megfordult az ágyon. Láttam,

hogy elöl a nadrágja kidudorodik.
– Fáj ez, Niles? – kérdeztem.
– Hogy mi? – A tekintetemet követve ő is odanézett, ahová

én, és gyorsan felült.
– Á, dehogy – mondta, és paprikavörös lett. – Semmi bajom

sincs, de jobb, ha megyek. Nem biztos, hogy jótállok
magamért, ha tovább maradok – vallotta be. Gyorsan felállt,
ujjaival hátrafésülte a haját. A pillantásomat kerülve az
ablakhoz lépett. – Egyébként is, most már vissza kell
mennem.

Magam köré csavartam a takarót, és odamentem hozzá. A
vállához nyomtam az arcomat, szája a hajamat csókolta.

– Örülök, hogy eljöttél, Niles.



– Én is.
– Óvatosan mássz le. Nagyon magas a tető.
– Hé, fára mászásban bajnok vagyok, vagy nem?
– Igen, emlékszem – mondtam nevetve –, tulajdonképpen

ez volt az első dolog, amit elmeséltél az első napon, amikor
együtt jöttünk haza az iskolából, azzal dicsekedtél, hogy
felmásztál egy magas fára.

– Megmásznám a legmagasabb hegyet és a legmagasabb
fát, hogy eljussak hozzád, Lillian– fogadta. Egy pillanatig
csak állt az ablakomnál, majd eltűnt a sötétségben.
Hallgattam, ahogy végiglopakodik a tetőn.

– Jó éjszakát – suttogtam.
– Jó éjszakát – hallottam az ő suttogását, és becsuktam az

ablakot.
Charles Slope volt az, aki másnap reggel rábukkant a ház

oldalában.
Estében a nyakát szegte.
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Másnap reggel kiáltozásra ébredtem. Felismertem Tottie
hangját, majd hallottam, hogy Charles Slope utasításokat
kiált egy másik kisegítő munkásnak. Gyorsan felvettem a
köpenyemet, és beleléptem a papucsomba. Kint a zűrzavar
nem hagyott alább, ezért a Papa utasítása ellenére
kimentem a szobámból. Végigsiettem a folyosón, a
lépcsőfeljáró tetejéig. Ijedt csirke módjára mindenki
összevissza szaladgált. Láttam Verát, ahogy egy takaróval
keresztülrobog az előcsarnokon. Odakiáltottam neki, de
nem hallotta meg, ezért megindultam lefelé a lépcsőn.

– Hová mész? – kiáltott fel mögöttem Emily. Éppen akkor
lépett ki a szobájából.

– Valami borzasztó történt. Meg kell néznem, mi az –
magyaráztam.

– A Papa azt mondta, hogy nem hagyhatod el a szobádat.
Menj vissza! – utasított, hosszú karjával és csontos
mutatóujjával az ajtóm felé mutatva. – A Papa megtiltotta
neked, hogy ki gyere a szobádból. Menj vissza! – rikoltozott,
de addigra már az előcsarnokban siettem a bejárati ajtó
felé.

Bárcsak visszamentem volna. Bárcsak sose jöttem volna
ki a szobából, mentem volna ki a házból, bárcsak ne
találkoztam volna egy árva lélekkel sem. Mielőtt az ajtóhoz
értem volna, bizonytalan, üres érzés kezdett motoszkálni a
gyomrom mélyén. Olyan volt, mintha egy madártollat
nyeltem volna le, amely most ott vándorol bennem, időnként
belülről megcsiklandozva. Valahogy mégis tovább tudtam



menni, ki a házból és le a tornác lépcsőjén oda, ahol
Charles, Vera, Tottie és még két munkás nézte meredten a
testet, amely most már a takaró alatt volt. Mikor megláttam
és felismertem a takaró alól kikandikáló cipőket, minden erő
elszállt a lábamból, és úgy éreztem, mindjárt összecsuklom.
Felfelé néztem, megláttam a lelógó, törött csatornát.
Sikoltozva lerogytam a fűbe.

Vera ért oda hozzám elsőnek. Átölelt, és szorosan tartott
a karjában.

– Mi történt? – jajdultam föl.
– Charles azt mondja, hogy a csatorna nem bírta és letört.

Csak arra gondolhatunk, hogy bizonyára a fejére eshetett.
– Jól érzi magát? – kiáltottam. – Egész biztos jól van.
– Nem, drágám, nem. A Thompson fiú az, ugye? A te

szobádban volt az elmúlt este? – kérdezte. Bólintottam.
– De korán elment, és ügyesen mászik – mondtam. – Fel

tud mászni a legmagasabb fára is.
– Nem az ő hibája volt; a csatorna nem bírta – ismételte

Vera. – A szülei egész biztos majd beleőrülnek az
aggodalomba, hogy mi történt vele. Charles átküldte Clark
Jonest Thompsonékhoz.

– Látni akarom – mondtam. Vera segített felállni, és
odavezetett Nileshoz. Charles felnézett a test mellől, és
megcsóválta a fejét.

– Az a csődarab megrozsdásodott az illesztésnél, és nem
tartotta meg. Nem kellett volna bíznia benne – mondta
Charles.

– Meggyógyul? Ugye meggyógyul? – kérdeztem
kétségbeesetten.

Charles Verára nézett, majd rám.
– Ő már nincs köztünk, Lillian kisasszony. Lezuhant és...



meghalt. Gondolom, a nyakát törte.
– Ó, kérlek, ne! Kérlek, Istenem, ne! – nyöszörögtem, és

letérdeltem Niles teste mellé. Lassan félrehúztam a takarót,
és megnéztem őt. A szemét már lezárta a Halál, a Halál, aki
már korábban is járt ebben a házban, és magával vitte
Eugéniát. Hitetlenkedve megráztam a fejem. Ez nem lehet
Niles. Az arc túl sápadt volt, az ajkak túlságosan kékek és
vastagok. Egyik arcvonás sem emlékeztetett Nilesra. Niles
csinos fiú, sötét, kedves szem, gyengéd mosoly az ajkán.
Nem, gondoltam magamban, ez nem Niles. Mosolyogtam a
butaságomon.

– Nem Niles az – mondtam, és megkönnyebbülten
felsóhajtottam. – Nem tudom, ki lehet, de nem Niles. Niles
sokkal csinosabb. – Verára néztem, aki sajnálkozva meredt
rám. – Nem ő az, Vera. Valaki más. Talán egy csavargó.
Talán...

– Gyere be, drágaságom – mondta. Felsegített a földről, és
átölelt. – Borzasztó látvány.

– De nem Niles az. Niles már rendben otthon van. Majd
meglátod, ha Clark Jones visszajön – mondtam, de még
mindig remegtem minden porcikámban. Még a fogam is
vacogott.

– Rendben, drágaságom, rendben.
– De Niles is felmászott tegnap este, mert nem engedtek

el a bálba. Egy kis ideig együtt voltunk, utána kimászott az
ablakomon, és lement.

Elszaladt a sötétben, és visszament a családjához a bálba.
Most otthon van és alszik, vagy esetleg éppen reggelizni
készül – bizonygattam, ahogy mentünk vissza a ház bejárata
felé.

Emily a tornác lépcsőjén várt minket, keresztbe font
karral.



– Mi történt? – támadt nekem. – Mi ez a nagy kiabálás?
– A Thompson fiú, Niles – válaszolta Vera. – Akkor

eshetett le, amikor lemászott a tetőről. Az ereszcsatorna
eltört és...

– A tetőről? – mért végig gyorsan Emily. – Tegnap éjszaka
a szobádban volt? KÁRHOZOTT! – kiáltotta, mielőtt
válaszolhattam volna. – Ott volt veled a szobádban!

– Nem – ráztam meg a fejem. Könnyűnek éreztem magam,
mintha nem is itt lennék, hanem lebegnék valahol, mint az
ezüstkék égen átvonuló könnyű bárányfelhők. – Nem, a
bálban voltam. Ott bizony. Elmentem, és egész éjszaka
táncoltunk Nilesszal. Nagyszerűen éreztük magunkat,
mindenki irigykedve nézett minket. Úgy táncoltunk, mint két
angyal.

– Lefeküdtél vele, ugye? – mondta vádlón Emily. –
Elcsábítottad. Te feslett perszóna!

Csak mosolyogtam rajta.
– Lefeküdtél vele, és az Úr megbüntette. Miattad halt

meg, temiattad – jelentette ki.
Az ajkam újra megremegett. Megráztam a fejem. Én nem

vagyok itt; nincs is reggel, gondoltam. Ez az egész nem is
történik meg velem, csak álmodom. Egy borzasztó rémálom.
Bármelyik pillanatban felébredhetek a szobámban, ahol
minden a régi, nincs semmi baj.

– Várj csak, amíg a Papa megtudja. Elevenen meg fog
nyúzni. Meg kellene kövezni téged, mint régen a
prostituáltakkal csinálták, kivinni és megkövezni – mondta a
legkihívóbb, leggőgösebb hangján.

– Emily kisasszony, nem szabad ilyen borzasztó dolgokat
mondani. Annyira felizgatták az események, hogy azt sem
tudja, hol van és mi történik vele – mondta Vera. Emily



tűzben égő tekintetét magasabbra emelte, és az új
szolgálónkat vette vele célba.

– Te csak ne sajnáld. Így éri el, hogy ne vedd észre benne
a bűnt. Ravasz cselszövő. Átokcsapás, és mindig is az volt,
attól a naptól kezdve, hogy megszületett, és az anyja
belehalt a szülésbe.

Vera nem tudta, hogy nem a Mama és a Papa az igazi
szüleim. A hír meghökkentette, de nem engedett el, és nem
is hátrált meg.

– Senki sem átokcsapás, Emily kisasszony. Nem szabad
ilyesmiket mondani. Gyere, drágaságom – szólt hozzám. –
Jobban teszed, ha felmész és pihensz. Gyere szépen.

– Nem Niles az, ugye? – kérdeztem.
– Nem, nem ő az – mondta. Megfordultam és

visszamosolyogtam Emilyre.
– Nem Niles az – mondtam.
– Feslett perszóna! – szólt utánam, és elindult, hogy

megnézze a holttestet.
Vera felvitt a szobámba, és lefektetett. Betakart egészen

az államig.
– Hozok neked valami meleg italt, és egy kis ennivalót.

Lehetőleg ne nagyon mutatkozz, Lillian kisasszony – mondta
és kiment.

A szobámban feküdtem, és figyeltem a hangokat.
Hallottam a zajokat, a lovak és a kocsi hangját, a
kiáltásokat. Felismertem Mr. Thompson hangját, az ikrek
zokogását, majd kisvártatva halálos csend lett. Vera bejött
egy tálcával.

– Már minden elintéződött – jelentette be. – El is vitték.
– Kit?



– Azt a fiatalembert, aki leesett a tetőről – mondta Vera.
– Vagy úgy. Ismertük őt, Vera? – Megrázta a fejét. – Attól

függetlenül elég borzalmas. Mi van a Mamával? Látta és
hallotta ezt az egész felfordulást?

– Nem. Néha kész áldás az állapota – mondta Vera. – Ma
reggel nem jött ki a szobájából. Ágyban van és olvas.

– Jó – mondtam. – Nem akarom, hogy egy újabb dolog
miatt eméssze magát. A Papa hazajött már?

– Nem, még nem – mondta Vera. Megcsóválta a fejét. –
Szegénykém. Biztos vagyok benne, hogy te fogod észrevenni
elsőként. – Figyelte, ahogy megiszom a teámat, és eszem
valamennyit a forró zabkásából, majd kiment.

Olyan gyorsan ettem, amennyire csak tudtam, és utána
úgy döntöttem, hogy felkelek és felöltözöm. Biztos voltam
benne, hogy ha a Papa megjön, akkor elhagyhatom a
szobámat. A büntetésem véget ér, és tervet akartam
készíteni, hogy Niles és én mit csináljunk. Ha a Papa
kienged a házból sétálni, átmegyek a Thompson családhoz,
és meglátogatom őket. Biztos voltam benne, hogy az ikrek
sok csodálatos ajándékot kaptak, és kíváncsi voltam rájuk.
És ha már ott vagyok, akkor persze találkozom Nilesszal is,
és talán hazakísér. Még egy kis kitérőt is tehetünk, és
elmehetünk a bűvös tóhoz.

Odamentem a fésülködőasztalhoz, kifésültem a hajam, és
rózsaszín szalagot kötöttem bele. Felvettem egy szép kék
ruhát, és türelmesen vártam. Az ablaknál ültem, és a
bársonyosan kék eget néztem, azon tűnődve, mire
emlékeztetnek a különböző felhőpamacsok. Az egyik tevére
hasonlított, mert egy púp volt a közepén, a másik pedig úgy
nézett ki, mint egy teknősbéka. Ezt a játékot Nilesszal
játszottuk a tónál. Azt mondta: „Látok egy hajót”, és nekem
rá kellett mutatnom a felhőre. Fogadni mernék, hogy most ő



is az ablaknál ül és ugyanezt csinálja, gondoltam. Ez szinte
biztos. Egyformák voltunk – mindig ugyanazt éreztük és
gondoltuk, teljesen egyszerre. Egymásnak születtünk.

Mikor a Papa hazaért, olyan kemény léptekkel jött fel a
lépcsőn, hogy a folyosó visszhangzott a csizmájának
dübörgésétől. A ház szinte az alapjaiban rázkódott meg, és
a dübörgés az összes falon áthatolt. Mintha egy mesebeli
óriás jött volna haza. A Papa lassan benyitott a szobám
ajtaján. Széles válla betöltötte az ajtónyílást, ahogy ott állt,
és csendben engem nézett. Az arca vörös volt, a szemét
összehúzta.

– Szervusz, Papa – mondtam mosolyogva. – Szép napunk
van ma, ugye? Sikeres volt az üzleti utad?

– Mit tettél? – kérdezte rekedten. – Milyen új szégyent és
gyalázatot hoztál a Booth– házra?

– Én nem voltam engedetlen. Papa. Tegnap este a
szobámban maradtam, mint ahogy utasítottál, és nagyon
sajnálom a neked okozott fájdalmat. Meg tudsz most nekem
bocsátani? Kérlek.

Olyan arcot vágott, mintha rothadt hikoridióba harapott
volna.

– Megbocsátani neked? Nekem ez nem áll a
hatalmamban. Még a lelkész úr sem képes rá. Egyedül Isten
tud neked megbocsátani, és most joggal kételkedik benned,
ebben biztos vagyok. Sajnálom a lelkedet. Az biztos, hogy a
pokolra jut – mondta és megcsóválta a fejét.

– Ó nem. Papa. Rendre végigmondom az imádságokat,
amiket Emily adott, hogy mondjam el őket. Nézd, Papa –
mondtam és felálltam, hogy megmutassam a papírt a
zsoltárral. Feléje nyújtottam, de a Papa nem nézett rá, még
csak el sem vette. Ehelyett tovább figyelt engem, és még
határozottabban csóválta a fejét.



– Az biztos, hogy újabb szégyent nem hozhatsz a családra.
Kezdettől fogva teher voltál nekem, de befogadtalak, mert
árva voltál. És lám, milyen köszönetet kapok most ezért.
Nem áldást kapunk, hanem újabb és újabb átkok zúdulnak
ránk. Emilynek igaza van veled kapcsolatban. Rossz ómen
vagy, és feslett perszóna. – Kihúzta magát, és mint egy
bibliai bíró, kiszabta rám a büntetését.

– Ettől a naptól fogva, amíg másképp nem rendelkezem,
nem hagyhatod el a Meadows-farmot. Az iskolának vége. Az
időt imádkozással és meditálással kell töltened, és én
magam fogok gondoskodni arról, hogy vezekeljél. Most
pedig válaszolj őszintén! – dörrent rám. – Hagytad, hogy az
a Fiú a bibliai értelemben is megismerjen téged?

– Milyen fiú. Papa?
– A Thompson fiú. Lefeküdtél neki? Tegnap este elvette az

ártatlanságodat ebben az ágyban? – kérdezte a párnámra
és a takarómra mutatva.

– Ó, nem, Papa. Niles tisztel engem. Csak táncoltunk,
semmi más.

– Táncoltatok? – A szemében zavar tükröződött. – Mi a
bánatról beszélsz, te lány? – Közelebb lépett hozzám, és
kritikus szemmel vizsgálgatott. Az arcomon megmaradt a
halvány mosoly. – Mi baj van veled, Lillian? Nem tudod,
milyen borzasztó dolgot műveltél, és milyen iszonyatos
esemény történt? Hogy állhatsz itt azzal az idétlen
mosollyal az arcodon?

– Sajnálom, Papa – mondtam. – Nem tehetek róla, boldog
vagyok. Szép napunk van, ugye?

– Nem Thompsonék számára. Ez William Thompson
életének legsötétebb napja, ma veszítette el az egyetlen
fiát, és én tudom, milyen érzés az, ha nincs fiú, aki a családi
nevet és a földet örökölhetné. Most pedig töröld le azt a



mosolyt az arcodról – rendelkezett a Papa, de én nem
tudtam engedelmeskedni. Közelebb lépett, és olyan erősen
arcul ütött, hogy a fejem a vállamra csuklott, de a mosoly
továbbra is megmaradt. – Hagyd abba! – mondta. Újra
megütött, ezúttal a padlón találtam magam. Az ütés csípett
és fájt. Csillagokat láttam és szédültem, de még mindig
mosolyogva néztem fel rá.

– Túl szép ez a nap ahhoz, hogy szomorú legyek. Papa.
Nem mehetek ki? Sétálni akarok egy jót, hallgatni a
madarakat, nézni az eget és a fákat. Jó leszek, ígérem.

– Nem hallod, mit mondok? – förmedt rám, és megállt
mellettem. – Nem tudod, mit csináltál, mikor engedted, hogy
az a fiú felmásszon ide? – Kinyújtott karjával az ablakra
mutatott. – Kimászott az ablakon, és lezuhant, egyenesen a
halálba. A nyakát törte. Az a fiú meghalt. Most halott,
Lillian! Isten akarata – jelentette ki a Papa. – Csak nem
leszel te is olyan kótyagos, mint Georgia? Azt nem tűröm!

Megragadta a hajamat, és felhúzott a padlóról.
Sikoltoztam a fájdalomtól. Ezután arra kényszerített, hogy
menjek az ablakhoz.

– Nézz ki! – mondta, és az ablaküveghez nyomta az
arcomat. – Rajta, nézz ki. Ki volt ott a múlt éjjel? Ki?
Beszélj! Mondd meg azonnal, vagy Isten engem úgy
segéljen, meztelenre vetkőztetlek és addig korbácsollak,
amíg vagy megmondod, vagy meghalsz. Ki volt az?

Megfogta a fejemet, hogy ne tudjak másfelé nézni, és egy
pillanatig láttam, ahogy Niles arca néz rám vissza, széles
mosollyal és huncut szemekkel.

– Niles – mondtam. – Niles volt itt.
– Így van, és utána elment, megpróbált lemászni, de eltört

a lefolyócső, és lezuhant. Azt már tudod, hogy utána mi
történt vele, ugye? Láttad a holttestet, Lillian. Vera mondta,



hogy láttad.
Megráztam a fejem.
– Nem – mondtam.
– De igen, igen, igen! – harsogta a Papa. – A Thompson fiú

feküdt ott holtan egész éjszaka, amíg Charles rá nem talált
ma reggel. A Thompson fiú. Mondd ki, a pokolba is! Mondd
ki! Niles Thompson halott. Mondd ki!

A szívem csapdába esett vadállatként viselkedett a
mellkasomban, ki akart törni a bordáim közül, mindenáron
szabadulni akart. Sírni kezdtem, először csendben, csak a
könnyeim potyogtak. Ezután a vállam is reszketni kezdett és
éreztem, hogy a gyomrom összeszorul, és a lábam már nem
tart meg, de a Papa erősen fogott.

– Mondd ki! – kiáltotta a fülembe. – Ki halt meg? Ki?
A szó olyan nehezen jött ki a torkomból, mintha gombóc

lenne benne.
– Niles – motyogtam.
– Ki?
– Niles. Ó, ne, istenem. Niles.
A Papa elengedett, és én összecsuklottam a lábánál. Állt

és nézett.
– Biztosra veszem, hogy hazudsz, mi is történt itt közted

és őközte – mondta és bólogatott hozzá. – De én kiűzöm az
ördögöt a lelkedből – dörmögte. – ígérem neked, hogy
kiűzöm. Még ma megkezded a vezeklést. – Megfordult, és
az ajtóhoz ment. Mikor kinyitotta, hátrafordult.

– Emily és én – jelentette ki – ki fogjuk űzni belőled az
ördögöt. Isten engem úgy segéljen. – Otthagyott a földön
zokogva.

Órákig feküdtem ott, a fülem a padlón volt, így hallottam a



lentről felszűrődő hangokat, és éreztem a rezdüléseket. Azt
képzeltem, hogy még csak magzat vagyok az anyaméhben, a
méh falára tett füllel hallgatom a kint rám váró világ neszeit,
és minden hangfoszlány, minden zörej és minden nesz
izgalmas. A különbség az volt, hogy a magzattal ellentétben
nekem emlékeim is voltak. Tudtam, hogy egy tányér vagy
egy pohár csörrenése azt jelenti, vacsorához terítenek, a
nyers hang pedig azt, hogy a Papa kiad egy utasítást.
Majdnem mindenki lépését felismertem az ajtóm előtt, és
tudtam, Emily mikor masírozik be Bibliával a kezében,
valami imát mormolva. Erősen figyeltem, hogy valami hang
utal-e a Mama jelenlétére, de ilyet nem hallottam.

Mikor Vera bejött a szobámba, még mindig a padlón
feküdtem. Halkan felsikoltott, és letette a tálcát.

– Mit csinálsz ott, Lillian? Gyerünk, kelj fel – mondta, és
felsegített. – A papád úgy rendelkezett, hogy ma csak
kenyeret és vizet kaphatsz, de egy szelet sajtot is
becsúsztattam a tányér alá – mondta és hunyorított hozzá.

Megráztam a fejem.
– Ha a Papa kenyeret és vizet mond, akkor csak azt

kaphatok. Vezekelnem kell – mondtam Verának. A hangom
még nekem is idegennek tűnt. Olyan volt, mintha egy másik
én beszélne, mintha egy kisebb Lillian élne bennem. – Bűnös
vagyok, egy átokcsapás.

– Már hogy lennél az, drágaságom?
– Rossz ómen vagyok, és feslett perszóna. – Kivettem a

darab sajtot, és visszaadtam neki.
– Szegénykém – dünnyögte a fejét csóválva. Elvette a

sajtot, és magamra hagyott.
Megittam a vizemet, elrágcsáltam a kenyeret, majd

letérdeltem, és elmondtam az ötvenegyedik zsoltárt. Addig
ismételtem, amíg bele nem fájdult a torkom. Besötétedett,



ezért lefeküdtem és aludni próbáltam, de kis idő múlva nyílt
az ajtó, és a Papa lépett be. Felgyújtotta a lámpát, és az ajtó
felé pillantva láttam, hogy egy idős nő áll mögötte.
Felismertem, hogy Mrs. Coons az, Upland Stationből. Bába
volt, aki fiatalabb éveiben kisbabák tucatjait segítette a
világra, és még mindig végzett ilyen munkákat, noha
állítólag már közel járt a kilencvenhez.

Nagyon kevés ősz haja volt, olyan kevés, hogy a
fejbőréből is látszott egy jó darab. A felső ajka fölött egy
csíkban szürke szőrszálak nőttek, olyan volt, mint a férfiak
bajusza. Hosszú, hegyes orra keskeny arc közepén ült, de
sötét szeme még mindig nagy volt. Talán még nagyobbnak
tűnt, mert az arca beesett volt, és a homlokcsontja
előreugrott papírvékony, ráncos, foltos bőre mögött.
Ceruzavékony ajka halvány rózsaszínű volt. Alacsony nő
volt, egy gyereklánynál nem sokkal magasabb, a karja és a
keze csontos. Nehéz volt elhinni, hogy volt ereje egy
kisbabát a világra segíteni, azt pedig különösen nehéz, hogy
erre még mindig képes.

– Itt van – mondta a Papa, és felém mutatott. – Kezdjen
hozzá!

Ahogy Mrs. Coons közelebb jött, összébb húztam magam
az ágyban.

Apró, csontos vállát leengedte, és a fejét felém fordította.
Összehúzott szeméből átható pillantás sugárzott. Egy
darabig tanulmányozta az arcom, és bólintott.

– Elképzelhető – mondta. – Elképzelhető.
– Mrs. Coons most megvizsgál – jelentette be a Papa.
– Mit jelentsen ez. Papa?
– Megmondja nekem, mi történt itt a múlt este – válaszolt.

A szemem tágra nyílt, és megráztam a fejem.



– Nem, Papa. Semmi rosszat nem tettem. Valóban,
semmit.

– Azt ugye nem várod, hogy ezt bármelyikünk is elhiggye,
ugye, Lillian? – kérdezte. – Ne tedd mindenkinek nehezebbé
a dolgot – tanácsolta. – Ha kell, még le is foglak –
fenyegetett.

– Mit akartok csinálni, Papa? – Odanéztem Mrs. Coonsra,
és a szívem erősen kezdett dobogni, mert tudtam a választ.
– Kérlek, Papa! – nyöszörögtem. Gyors egymásutánban
potyogni kezdtek a könnyeim, forró, égető könnycseppek. –
Kérlek! – könyörögtem.

– Tedd azt, amit Mrs. Coons mond! – rendelkezett a Papa.
– Húzd fel a szoknyádat – utasított Mrs. Coons. A legtöbb

foga hiányzott, ami megmaradt, az mind sötétszürke volt. A
nyelve ide-oda ugrált közöttük. Barna volt és nedves, mint
egy darab rothadó fa.

– Csináld! – rivallt rám a Papa.
Zokogás rázta a vállam, ahogy a derekamig felhúztam a

szoknyámat.
– Nem muszáj idenéznie – mondta Mrs. Coons a Papának.

Éreztem, ahogy hideg és kemény ujjaival, mintha csak
szegek lennének, megfogja a bugyimat, és a körmei
végigkarcolják a bőrömet, ahogy a kezét lenyomja a
térdemig, majd tovább a bokámig. – Emeld fel a térded! –
mondta.

Azt hittem, nem kapok levegőt, nehezen lélegeztem, bele
is szédültem egy kicsit. A keze a térdemen volt, széthúzta a
lábam. Nem néztem oda, de az sem segített, el kellett
viselnem a megszégyenítést. Sikoltoztam fájdalmamban.
Egy pillanatra bizonyára el is ájulhattam, mert amikor
kinyitottam a szemem, Mrs. Coons ott állt a Papával az
ajtóban, és arról biztosította, hogy nem veszítettem el az



ártatlanságomat. Miután távoztak, addig zokogtam az
ágyamban, amíg a szemem ki nem száradt és a torkom meg
nem fájdult. Felvettem a bugyimat, és letettem a lábam a
padlóra.

Éppen fel akartam állni, amikor a Papa visszatért,
méghozzá Emily társaságában. Egy nagy láda volt náluk,
Emily karján pedig az egyik egyszerű, zsákvászonból
készített ruhája. A Papa letette a ládát, és rám nézett. A
szeme még mindig szikrázott a dühtől.

– Az ország minden részéből jönnek emberek ennek a
fiúnak a temetésére – mondta. – Most mindenki a mi
nevünket emlegeti, és ennek te vagy az oka. Lehet, hogy a
Sátán gyerekét fogadtam a házamba, de nem kell neki
kényelmet nyújtanom. – Bólintott Emilynek, aki erre
odament a szekrényemhez, és kezdte lehúzogatni a szép
ruháimat a vállfákról. Minden válogatás nélkül egy halomba
dobálta őket a padlón; a selyemblúzaimat, a szép
szoknyáimat és ruháimat, az összes holmit, amit a Mama
olyan gonddal csináltatott és vásárolt nekem.

– A mai naptól kezdve csak egyszerű ruhákban járhatsz,
egyszerű ételeket ehetsz, és az idődet imádkozással kell
töltened – sorolta a Papa. Ezután következtek a
rendszabályok. – A tested mindig legyen tiszta, de nem
használhatsz semmi illatos dolgot, púdert vagy szagos
szappant. A hajadat nem kell levágnod, de tűzd fel szorosan,
és ne hagyd, hogy bárki, különösen férfi meglásson
leengedett hajjal. Sosem teheted ki a lábad ebből a házból
vagy erről a birtokról az én kifejezett engedélyem nélkül.
Meg kell alázkodnod mindenhogy, ahogy csak tudsz.
Tekintsd most magad szolgának és ne családtagnak. Mosd
meg a nővéred lábát, ürítsd ki a szobájában az éjjeliedényt,
és soha, de soha ne nézz dacosan se rá, se rám, de még egy
cselédre sem. Mikor már igazán megbántad bűneidet, és



megszabadultál a gonosztól, akkor visszatérhetsz a
családunkba, akárcsak a tékozló fiú, aki elveszett, de
megkerült. Értesz engem, Lillian?

– Igen, Papa – mondtam.
Az arca egy kicsit megenyhült.
– Sajnállak, és sajnálom, hogy milyen érzésekkel kell most

együtt élned, és épp mivel szánlak, azért egyeztem meg
Emilyvel és a lelkész úrral a megváltásodhoz vezető
lépésekről.

Mialatt beszélt, Emily határozott mozdulatokkal kidobálta
az összes szép cipőmet a szekrényből, és rávágta őket a
kupacra. Mindent begyömöszölt a ládába, ezután odament a
fésülködőasztalom fiókjaihoz, kiszedte a csinos alsóruháimat
és harisnyáimat, hogy a többihez rakja őket. Úgy támadt az
ékszereimre, csecsebecséimre és karpereceimre, mint az
ellenségre. Mikor már az összes fiókomat kiürítette, egy kis
szünetet tartott, és körülnézett.

– A szobának olyan egyszerűnek kell lennie, mint egy
kolostorban – jelentette ki. A Papa bólintott, erre ő a
falakhoz lépett, és leszedte róluk az összes szép
fényképemet és a bekeretezett iskolai dicsérő okleveleket.
Összegyűjtötte a kitömött állataimat, az emléktárgyaimat, a
zenélő dobozt. Még a szép függönyöket is leráncigálta az
ablakokról. Minden ment egyenesen a ládába. Mikor kész
volt, megállt előttem. – Vedd le, ami most rajtad van, és ezt
vedd fel helyette – mondta, és rámutatott a zsákvászonra,
amit behozott. A Papára néztem. A bajusza végét húzogatta,
és bólintott.

Felálltam, és kigomboltam a világoskék ruhámat.
Lecsúsztattam a vállamról, és hagytam, hogy leessen a
padlóra. Ezután kiléptem belőle és felraktam a kupac
tetejére. Ott álltam, és reszketve átfogtam magam a



karommal.
– Vedd fel ezt – mondta Emily, és a kezembe adta a

zsákvászon ruhát. Átbújtattam a fejemen. Túl nagy és túl
hosszú volt rám, de sem Emily, sem a Papa nem törődött
vele.

– A mai estét követően lejöhetsz az étkezésekhez –
mondta a Papa de ettől a naptól fogva csak akkor
beszélhetsz, ha kérdeznek, és tilos a szolgálókhoz vagy a
cselédekhez szólnod. Fáj, hogy ezt kell tennem, Lillian, de a
gonosz kezének az árnyéka már rávetődött erre a házra, és
ennek el kell tűnnie.

– Imádkozzunk együtt – javasolta Emily. A Papa bólintott. –
Térdre, bűnös! – szólt rám. Letérdeltem, Emily is letérdelt,
végül a Papa is csatlakozott hozzánk. – Ó, Uram – kezdte
Emily. – Adj nekünk erőt, hogy segíthessünk ennek az
elátkozott léleknek, és ne engedjük, hogy a gonosz
győzedelmeskedjen felette – mondta, majd elmondta a
Miatyánkot. Mikor befejezte, kivitték a ládát, benne az
összes szép és nagy becsben tartott földi javammal, és
magamra hagytak a csupasz falak között az üres fiókokkal.

Mégsem magamat sajnáltam, a gondolataim egyre Niles
körül forogtak. Ha nem viselkedtem volna szemtelenül a
Papával, esetleg elmehettem volna a bálba, s ha elmentem
volna, Nilesnak nem kellett volna felmásznia a szobámhoz,
hogy lásson, és még most is élne.

Ez az érzésem két nappal később még erősebbé vált,
mikor Niles temetését tartották. Többé már nem lehetett
letagadni a történteket, és azt remélni, hogy csak egy rossz
álom volt. A Papa nem engedte meg, hogy elmenjek a
temetésre. Azt mondta, hogy otrombaság lenne.

– Mindenkinek mirajtunk lenne a szeme – jelentette ki, és
hozzátette –: gyűlölködve. Elég, hogy nekem el kell mennem



és ott állnom Thompsonék mellett, esdekelve, hogy
bocsássanak meg nekem azért, mert a lányom vagy. Emily
lesz a támaszom. – Olyan tisztelettel és csodálattal nézett a
nővéremre, amit korábban még sosem láttam a szemében.
Emily kihúzta magát.

– Az Úr erőt ad majd nekünk, hogy bátran viseljük a
megpróbáltatásainkat, Papa – mondta.

– Csak a te vallásos buzgalmadnak köszönhetjük, Emily –
mondta a Papa. – Csakis annak.

Aznap reggel a szobámban ültem, és Thompsonék
ültetvénye felé figyeltem, ahol tudtam, Niles akkor kerül
végső nyugvóhelyére. Olyan tisztán hallottam a sírást és a
zokogást, mintha én magam is ott lettem volna. Patakzottak
a könnyeim, ahogy a Miatyánkot mondtam. Ezt követően
úgy álltam fel, hogy önként vállaltam magamra új életem
terheit. Ironikus módon egyfajta megkönnyebbülést is
jelentett számomra a fájdalom és a megalázkodás. Minél
keményebben viselkedett és beszélt velem Emily, annál
jobban éreztem magam. Már nem voltam rá dühös.
Felismertem, hogy az Emily-fajták számára is van hely ezen
a világon, és nem rohantam a Mamához segítségért vagy
együttérzésért.

Egyébként is, a Mama csak alig-alig fogta fel a
történteket, mert sohasem tudatosult benne, Niles és én
milyen közel kerültünk egymáshoz. Hallotta a szörnyű
baleset részleteit és Emily változatát az előzményekről és
arról, hogy mi történt később, de mint minden más, számára
kellemetlen dologról, erről is gyorsan megfeledkezett. A
Mama olyan volt, mint egy szomorúsággal és tragédiákkal
már csordultig telt edény, egyszerűen már egy csepp sem
fért bele.

Időnként megjegyzést tett a ruhámra vagy a hajamra, és



világosabb pillanataiban elcsodálkozott azon, hogy miért
nem járok iskolába, de mihelyt belefogtam a magyarázatba,
magába fordult vagy témát változtatott.

Vera és Tottie megpróbáltak rávenni, hogy egyem többet
vagy csináljak valami olyat, aminek korábban örültem.
Akárcsak a többi szolgát és cselédet, őket is elszomorította,
hogy ilyen könnyen beletörődöm a sorsomba, de mikor
mindazokra az emberekre gondoltam, akik szerettek és
akiket én is szerettem, és hogy mi történt mindannyiukkal –
a vér szerinti szüleimtől kezdve Eugénia és Niles esetével
bezáróan nem tehettem mást, mint hogy elfogadjam a
büntetésemet és keressem a megváltást, mint ahogy azt
Emily és a Papa előírta.

Mindennap elég korán keltem, hogy Emily szobájából
kivigyem az éjjeliedényt. Kimostam és visszavittem, mielőtt
még kinyitotta volna a szemét. Mikor felébredt, bevittem
hozzá a tál meleg vizet és egy törülközőt, hogy megmossam
a lábát. Miután szárazra töröltem, és ő felöltözött,
letérdeltem mellé a sarokba, és elismételtem azokat az
imádságokat, amelyeket mondott. Ezután lementünk
reggelizni, és vagy ő, vagy én felolvastuk a kiválasztott
részeket a Bibliából. Szót fogadtam a Papának, és sosem
szóltam úgy, hogy előzőleg ne kérdeztek volna. A beszéd
általában egyszerű „igen” vagy „nem” válaszokat jelentett.

Azokon a reggeleken, amikor a Mama is lejött hozzánk,
nehezebb volt betartani a rendelkezéseket. A Mama
gyakran belefeledkezett valami múltbeli élménybe, és ezt
úgy mesélte el nekem, mint sok-sok évvel korábban. Azt
várta, hogy ugyanúgy nevessek rajtuk és fűzzek hozzájuk
megjegyzéseket. Ilyenkor a Papára pillantottam, hogy
szabad-e szólnom. Néha bólintott, és én beszéltem, de néha
csak a homlokát ráncolta, és én csendben maradtam.

Azt megengedték, hogy kezemben a Bibliával egy órára



kimenjek, sétáljak a mezőkön és imákat mondjak. Emily
mindig pontosan ügyelt az időre, és az óra elteltével mindig
visszahívott. Sok alantas munkát nem kaptam. A
vezeklésemnek a lelket tisztító terhekből kellett állnia. Azt
hiszem, a Papa és Emily tudatában volt annak, hogy a
szolgák és cselédek egyébként is elvégezték volna
helyettem a munkát. A saját szobámat természetesen
rendben kellett tartanom, és időnként Emilynek megcsinálni
dolgokat, de az időm nagy részét vallásos tanulmányokkal
kellett töltenem.

Egy délután, hetekkel Niles halála után, Miss Walker jött
el hozzánk a farmra, hogy érdeklődjön felőlem. Tottie, aki
pont az iroda ajtaja előtt takarított, kihallgatta a
beszélgetést, és bejött hozzám, hogy elmondja.

– Itt volt a tanárnőd az iskolából, és rólad kérdezett –
jelentette be izgatottan. Előbb megbizonyosodott róla, hogy
biztonságban bejöhet-e a szobámba, és mikor bejött,
becsukta maga mögött az ajtót. – Arra kíváncsi, hol
maradtál, Lillian kisasszony. Elmondta a papádnak, hogy te
voltál a legjobb diák, és bűn, ha nem enged iskolába. A
százados úr erre nagyon dühös lett, hallottam a hangján.
Tudod, milyen az, mikor úgy beszél, mintha kavicsot
lapátolnának, és azt mondta a tanárnőnek, hogy mostantól
kezdve itthon tanulsz, és számodra a vallásos nevelés a
legfontosabb és az elsődleges. Miss Walker erre azt
mondta, hogy nincs igaza, és be fogja őt panaszolni a
hatóságoknál. A papád erre teljesen bepörgött, és azt
mondta, hogy az állásába kerül, ha csak egy szót is mer
szólni, és ne merje fenyegetni őt. „Nem tudja, ki vagyok? –
kiabálta. – Én Jed Booth vagyok. Ez az ültetvény az egyik
legfontosabb az országban.” Miss Walker azonban egy
tapodtat sem hátrált. Megismételte, hogy panaszt fog tenni,
mire a papád elküldte. Mit szólsz ehhez?



– kérdezte tőlem Tottie. Szomorúan megcsóváltam a
fejem, és sóhajtottam. – Mi a baj, Lillian kisasszony? Hát
nem örülsz?

– Az biztos, hogy a Papa kirúgatja – mondtam. – Ő is
egyike azoknak, akik szeretnek engem, és bajba kerülnek
miatta. Bárcsak rávehetném, hogy hagyjon fel a
próbálkozással.

– De Lillian kisasszony... mindenki azt mondja, hogy neked
az iskolában a helyed és...

– Most már jobb lenne, ha kimennél, Tottie, mielőtt Emily
meghallja, hogy itt vagy, és téged is kirúgat – mondtam.

– Nem kell, hogy kirúgjanak – válaszolta. – Magamtól is
elmegyek erről a sötét helyről, méghozzá hamarosan. – A
szeme tele volt könnyel.

– Egyszerűen nem bírom látni, mennyire szenvedsz, és
tudom, Louella és az öreg Henry szíve megszakadna, ha
tudnák.

– Akkor hát ne mondd el nekik, Tottie. Senki másnak nem
akarok több fájdalmat okozni. És ne tegyél semmit, hogy
könnyebbé tedd számomra a dolgokat. Szenvednem kell. Ez
a büntetés. – Megcsóválta a fejét, és magamra hagyott.

Szegény Miss Walker, gondoltam. Hiányzott ő is, az
osztályterem és a tanulás izgalma is, de azt is tudtam,
milyen nehéz lenne úgy ülnöm ott, hogy hátranézve Niles
üres padját látom. Nem, a Papa nagy szolgálatot tett nekem
azzal, hogy nem enged iskolába, gondoltam, és imádkoztam,
hogy Miss Walker ne veszítse el az állását.

A gazdasági bajok vihara olyan erős volt, hogy a Papa
minden másról elfeledkezett, többek között a Miss
Walkerrel kapcsolatos fenyegetéséről is. Pár nappal később
meg kellett jelennie a bíróság előtt, mert beperelte az egyik



hitelezőnk, mivel nem fizette a törlesztést. Ez volt a legelső
olyan eset, hogy ténylegesen felmerült a Meadows-farm
elvesztésének lehetősége. A földeken és a házban a
válságos helyzet volt a beszélgetések egyedüli témája.
Mindenki tűkön ülve várta a fejleményeket. A végeredmény
az volt, hogy a Papának olyasmit kellett tennie, amitől a
legjobban tartott – el kellett adnia a farm egy részét, és még
a berendezések közül is többet árverésre kellett
bocsátania.

Az ültetvény egy részének az elvesztése, még ha csak egy
kis darabkáról volt is szó, olyan dolog volt, amivel a Papa
alig tudott szembenézni. Súlyos változásokon ment
keresztül. Már nem húzta ki magát járás közben, nem volt
olyan magabiztos vagy arrogáns. Lehajtott fejjel lépett be a
dolgozószobájába, mintha csak szégyellte volna magát
apjának és nagyapjának a portréja előtt. A Meadows-farm
átvészelte a legrosszabbat, amit egy déli ültetvény
átélhetett – a polgárháborút –, a gazdasági nehézségekkel
azonban már nem tudott megbirkózni.

A Papa egyre többet ivott. Szinte sosem láttam úgy, hogy
ne lett volna egy pohár whisky a kezében vagy mellette az
asztalon. Mindig áradt belőle az ital szaga. Éjszakánként
hallottam dübörgő lépteit, mikor végre befejezte a munkát a
dolgozószobában, és feljött. Végigbaktatott a folyosón,
megállt az ajtómnál, néha majd egy percig ott állt, majd
továbbment. Az egyik éjszaka nekiment egy asztalnak, és
levert egy lámpát. Hallottam, hogy az üveg összetörik a
padlón, de túlságosan megrémültem ahhoz, hogy kinyissam
az ajtót és kinézzek. Hallottam, hogy a Papa átkozódik, és
utána továbbmegy.

Senki nem említette a Papa italozását, noha mindenki
tudott róla. Még Emily sem vett róla tudomást, vagy lehet,
hogy bocsánatos dolognak tartotta. Egyszer olyan részegen



tért haza egy üzleti útjáról, hogy Charlesnak kellett őt
felkísérnie a szobájába, egyszer pedig Vera és Tottie
találtak rá az íróasztala mellett a padlón, ahogy ott aludt
részeg kábulatban, de senki nem merte bírálni.

A Mama természetesen nem vette észre, vagy ha igen,
úgy tett, mintha nem látná. Az ivástól a Papa csak még
gonoszabb lett. Mintha az alkohol felébresztette volna az
agyában alvó szörnyeket, és azok tombolni kezdtek volna.
Volt olyan éjszaka, amikor megvadult és tört-zúzott az
irodájában, és volt, mikor mindannyian hallottuk, ahogy
kiabál, és azt gondoltuk, veszekszik valakivel. Mint kiderült,
az a valaki az apja portréja volt, és azzal vádolta a fiát, hogy
rossz üzletember.

Egy ilyen rémes éjszakán, miután a Papa a
dolgozószobájában ivott és dolgozott, megindult felfelé a
lépcsőn. A korlátba kapaszkodva felhúzta magát, amíg el
nem érte a felső lépcsőfordulót, de ott elengedte a korlátot,
és addig imbolygott, amíg elveszítette az egyensúlyát, és
egyenesen lebukfencezett a lépcsőn. Csak az aljában állt
meg, olyan csattanással, hogy az egész ház belerázkódott.
Mindenki egyből kirohant a szobájából, leszámítva persze a
Mamát.

A Papa ott feküdt, nyöszörgött és jajgatott. A jobb lába
annyira kicsavarodott alatta, hogy úgy nézett ki, mintha
letört volna. Charles hozott segítséget, hogy a Papát
felemeljék a padlóról, de mihelyt hozzáértek a lábához,
felordított, így ott hagyták, amíg ki nem jött a doktor.

A Papa lába közvetlenül térd felett tört el. Csúnya törés
volt, és többheti ágyhoz kötöttséget jelentett. Az orvos
felrakta a gipszet, és a Papát felvitték, de mivel különleges
ápolást igényelt, és szüksége volt egy újabb szobára, az ő és
a Mama szobája melletti hálószobában helyezték el.



A Mama mellett álltam, aki a selyem zsebkendőjét
gyűrögette a kezében, és egyre csak azt mondogatta:

– Jaj nekem, mit tegyünk, mit tegyünk?
– Egy ideig fájdalmai lesznek – mondta az orvos és

nyugalomra lesz szüksége. Időnként beugrom majd, hogy
megnézzem.

A Mama gyorsan visszavonult a szobájába, Emily pedig
bement a Papához.

Nem tudtam elképzelni a Papát ágyhoz kötötten. Az
biztos, hogy mikor felébredt és rájött, hogy mi történt,
üvöltött dühében. Vera és Tottie kifejezetten vonakodtak
bevinni neki az ennivalót. Mikor Tottie először ment be
hozzá, a Papa az ajtóhoz vágta a tálcát, és Tottienak kellett
feltakarítani a piszkot. Biztos voltam benne, hogy a Papa és
Emily valahogy rám fogják kenni a balesetet, ezért a
szobámban maradtam, és remegve vártam a fejleményeket.

Egy délután, két nappal a baleset után Emily bejött
hozzám. Már megebédeltem és visszavonultam a szobámba,
hogy a Biblia kijelölt részeit olvassam. Emily meredeken
felhúzta a vállát, úgy nézett ki, mintha a gerincoszlopa
helyett egy fémrúd lett volna a testében. Önelégülten
vigyorgott, keskeny arca fintorba húzódott.

– A Papa látni akar – mondta. – Mégpedig azonnal.
– A Papa? – A szívem erősen kezdett dobogni. Milyen új

büntetést akar kiszabni rám annak eredményeképpen, hogy
mi történt vele?

– Indíts be hozzá, most azonnal! – utasított Emily.
Lassan felálltam, és leszegett fejjel elmentem mellette,

végig a folyosón. Mikor a Papa szobájának ajtaja elé értem,
visszanéztem és láttam, hogy Emily meredten figyel.
Kopogtam az ajtón, és vártam.



– Gyere be! – szólt ki a Papa.
Kinyitottam az ajtót, és beléptem a hálószobába, amelyet

betegszobává alakítottak. Az ágy melletti asztalon volt az
ágytál és a kacsa. A reggelizőtálca ott volt az ágyra tett
asztalkán. Ült, a hátát két nagy, puha párnának támasztotta.
A takaró deréktól lefelé eltakarta, de alul és oldalt kilátszott
a gipsz. Papírok és könyvek hevertek mellette az ágyon.

A Papa haja rendezetlen gubancokban hullott a
homlokára. Hálóköntöst viselt, amely a nyakánál nyitott
volt. Borotválatlan volt, a szeme zavaros, de kicsit kihúzta
magát az ágyban, mikor beléptem.

– Gyere hát be, jöjj közelebb. Ne állj úgy az ajtóban, mint
egy kis ütődött – mordult rám.

Odamentem az ágyhoz.
– Hogy érzed magad. Papa? – kérdeztem.
– Pocsékul. Szerinted hogy kellene éreznem magam?
– Sajnálom, Papa.
– Mindenki sajnálkozik, de én vagyok ehhez az ágyhoz

kötve a sok tennivalómmal. – Figyelmesebben kezdett
vizsgálni, a tekintete lassan felfelé vándorolt a lábamtól. –
Igazán jól haladsz a vezekléssel, Lillian, ezt még Emilynek is
el kell ismerni – mondta.

– Megteszem, amit tudok, Papa.
– Helyes – mondta. – Most mindenesetre nagy pácban

vagyok a baleset miatt, és csupa tehetetlen vesz körül,
ráadásul ilyen helyzetekben az anyátok teljesen
hasznavehetetlen. Még az orrát sem dugta be, hogy élek-e
vagy már meghaltam

– Biztos vagyok benne, hogy...
– Engem ez most nem érdekel, Liilian. Valószínűleg jobb

is, hogy nem lábatlankodik itt. Csak még inkább



felidegesítene. Úgy döntöttem, hogy te fogsz kiszolgálni és
segíteni a munkámban – jelentette ki gyorsan. Meglepetten
felnéztem.

– Én, Papa?
– Igen, te. Tekintsd úgy, hogy ez is a vezeklésedhez

tartozik. Amennyire tudom... Emily nézete szerint ez lehet
része a vezeklésnek. De most nem ez a fontos. Az a fontos –
mondta, és újra szúrós tekintettel nézett rám hogy jól
ellássanak, és legyen valaki, akiben megbízhatok, és tudom,
hogy rábízhatom a tennivalókat. Emily bibliai
tanulmányaival van elfoglalva, és emellett – mondta
lehalkított hangon – te mindig is jobban boldogultál a
számokkal. El kellene végeznem ezeket a számításokat –
mondta, és felemelt egy maréknyi papírt –, de olyan az
agyam, mint egy szita. Minden kihullik belőle. Azt akarom,
hogy végezd el az összeadásokat, és csináld meg a
könyvelést. Érted? Gyorsan rá fogsz jönni a módjára, ebben
biztos vagyok.

– Én, Papa? – ismételtem meg. Összébb húzta a szemét.
– Igen, te. Mit gondolsz, ki a bánatról beszéltem itt egész

idő alatt? Aztán – folytatta –, azt akarom, hogy te hozd be
nekem az ételt. Megmondom, hogy mit kívánok, te pedig
megmondod Verának. Érted? Bejössz minden reggel,
kiüríted a piszkot, és tisztán tartod a szobát. Esténként –
mondta enyhébb hangon – bejössz, felolvasod nekem az
újságokat, és olvasol a Bibliából. Figyelsz rám, Lillian?

– Igen, Papa – vágtam rá.
– Helyes, akkor először is vidd le ezt a tálcát, utána gyere

fel, és cseréld ki az ágyneműmet. Úgy érzem, mintha napok
óta a saját izzadságomban aludnék. Szükségem van tiszta
hálóingre is. Mikor ezzel végeztél, ülj oda az asztalhoz, és
végezd el a kalkulációt ezekkel a számlákkal. Tudni akarom,



mit kell kifizetnem ebben a hónapban. Nos – mondta, mikor
nem mozdultam gyerünk, láss hozzá.

– Igen, Papa – mondtam, és megfogtam a tálcát.
– Visszafelé jövet ugorj be a dolgozószobámba, és hozz

vagy egy tucat szivart.
– Igen, Papa.
– Még valami, Lillian.
– Igen, Papa.
– Hozd fel a bal oldali fiókban lévő italt, s hozzá egy

poharat. Időnként szükségem van egy kis orvosságra is.
– Igen, Papa – mondtam. Egy pillanatig még vártam, hogy

nincs-e valami más óhaja. Behunyta a szemét, így gyorsan
kimentem a szobából. Az agyamban kavarogtak a
gondolatok. Azt gondoltam, hogy a Papa gyűlöl, és tessék,
engem kér, hogy csináljam meg neki ezeket a fontos és
személyes dolgokat. Bizonyára úgy véli, hogy jó úton vagyok
a megváltás felé, gondoltam. Az nem kétséges, hogy értékeli
a képességeimet. Hónapok óta először mentem kicsit
büszkébb léptekkel végig a lépcsőhöz vezető folyosón.
Emily lent várt.

– Nem azért választott téged, mert akár egy kicsivel is
jobban kedvel, mint engem – nyugtatott meg. – Úgy döntött,
és ezzel én is egyetértek, hogy most még több terhelésre
van szükséged. Amire kér, azt rögtön és kifogástalanul
csináld meg, de mikor ezekkel kész vagy, nem szabad
elfeledkezned a vezeklésed többi részéről sem – mondta.

– Igen, Emily.
Egy pillantást vetett az üres tálcára.
– Menj! – mondta. – Tedd, amire kértek!
Bólintottam, és a konyhába siettem. Visszafelé jövet

összeszedtem mindazt, amit a Papa kért, és bevittem a



szobájába. Utána lementem az ágyneműs szekrényhez, és
tiszta lepedőket vettem ki. A Papánál nehéz volt ágyneműt
cserélni, mert az egyik kezemmel tartanom kellett őt, míg a
másikkal a lepedőt igazgattam. Nyögött és kiabált kínjában,
kétszer meg is álltam, attól tartva, hogy megüt, mert
fájdalmat okozok neki. A Papa azonban visszatartotta a
lélegzetét, és sürgetett, hogy folytassam. Levettem a
piszkos lepedőt, és feltettem a tisztát. Ezután áthúztam a
párna– és a paplanhuzatot. Mikor ezzel végeztem, vittem
neki egy tiszta hálóinget.

– Ebben segítened kell, Lillian – mondta. Kitakaródzott, és
kezdte felhúzni a hálóingét. – Gyere már! – mondta. – Nem
hiszem, hogy meglep, amit látsz.

Önkéntelenül is zavarba jöttem. A Papán a hálóing alatt
nem volt semmi. Segítettem neki kibújni a piszkos
hálóingből, és megpróbáltam nem ránézni. A könyveiben
látott képeken kívül még sosem láttam meztelen férfit, és
önkéntelenül is egy picit kíváncsi voltam. A Papa észrevette
a pillantásomat, és rám nézett.

– Így teremtett minket a mi jó Urunk – mondta furcsa, lágy
hangon. Éreztem, hogy elvörösödöm, és elfordultam, hogy a
tiszta hálóingért induljak, de ő olyan erősen megragadta a
karom, hogy majdnem felkiáltottam. – Nézd meg jól, Lillian.
Még sokszor fogod látni, mivel azt akarom, hogy ezután te
mosdass, érted?

– Igen, Papa – mondtam a suttogásnál alig erősebb
hangon.

A Papa kinyújtotta a kezét, hogy egy kis whiskyt töltsön
magának. Vagy kétujjnyit gyorsan felhajtott belőle, majd
rábökött a tiszta hálóingre.

– Rendben, most segíts feladni – mondta. Miután kész
voltunk, a Papa visszaült a tiszta ágyba, és láthatóan sokkal



jobban érezte magát.
– Most már foglalkozhatsz azokkal a számlákkal – mondta.

Az asztalra mutatott. Gyorsan összeszedtem a papírokat, és
az asztalhoz vittem őket. Csak mikor le akartam írni néhány
számot, akkor vettem észre, mennyire reszketek. Annyira
remegtek az ujjaim, hogy várnom kellett. Mikor
megfordultam, észrevettem, hogy a Papa engem néz.
Rágyújtott egy szivarra, és még töltött magának a
whiskyből.

Félóra elteltével elaludt és horkolni kezdett. Szépen
bejegyeztem az összegeket a megfelelő rovatokba, majd
lassan felálltam, és lábujjhegyen az ajtóhoz mentem.
Hallottam, ahogy felnyög, és vártam, de nem nyitotta ki a
szemét.

Még akkor is aludt, amikor bevittem neki az ebédjét. Az
ágya mellett vártam, amíg fel nem ébredt. Egy pillanatig úgy
tűnt, zavarban van, aztán nagy nyögések közepette
összeszedte magát.

– Ha akarod, Papa – mondtam –, megetetlek. – Egy
pillanatig meglepetten nézett rám, majd bólintott. Kanállal a
szájába adtam a meleg levest, és ő úgy evett, mint egy
kisbaba. Még a száját is megtöröltem a szalvétával. Utána
megvajaztam a kenyeret, és kitöltöttem neki a kávét.
Csendben evett és ivott, közben egész idő alatt furcsán
tanulmányozott.

– Gondolkodtam – mondta. – Túl fárasztó dolog mindig
kiabálnom, ha szükségem van valamire, különösen az
éjszaka közepén.

Vártam és nem értettem.
– Azt akarom, hogy itt aludj a szobámban – mondta. –

Amíg el nem tudom látni magam – tette hozzá gyorsan.
– Itt, Papa?



– Egen – mondta. – Megágyazhatsz magadnak azon a
kanapén. Gyerünk, láss hozzá! – szólt rám. Meglepetten,
lassan felálltam. – Átnéztem a számításaidat, Lillian. Jók,
nagyon jók.

– Köszönöm, Papa. – Elindultam, a fejemben kusza
gondolatok nyüzsögtek.

– Még valami, Lillian – mondta a Papa, mikor az ajtóhoz
értem.

– Igen, Papa?
– Ma vacsora után megmosdatsz a szivaccsal – mondta.

Még egy adag whiskyt töltött magának, és rágyújtott egy
szivarra.

Kimentem, és nem tudtam, hogy örüljek vagy bánkódjam
az események ilyen fordulata miatt. Már nem bíztam a
sorsban, és úgy gondoltam, hogy a végzet egy gonosz kis
manó, amely csak játszik a szívemmel és a lelkemmel.



11
A PAPA ÁPOLÓNŐJE

Aznap este vacsora után felolvastam a Papának az
újságokat. Amíg én olvastam, ő felült, szivarozott, és
kortyolgatta a whiskyjét. Időnként megjegyzést tett egy-egy
hírrel kapcsolatban, szidott egy szenátort vagy egy
kormányzót, panaszkodott egy másik ország vagy állam
miatt. Gyűlölte a Wall Street üzletembereit, és egyszer
hangosan kirohant az északi üzletemberek egy kis csoportja
ellen, akik megfojtják az országot, különösen a farmereket.
Minél dühösebb lett, annál több whiskyt ivott.

Mikor már eleget olvastam neki, úgy döntött, ideje, hogy
megmosdassam a szivaccsal. Megtöltöttem egy nagy
mosdótálat meleg vízzel, majd elmentem szappanért és
szivacsért. Mire visszaértem, a Papának már sikerült
levetnie a hálóingét.

– Rendben van, Lillian – mondta és figyelmeztetett: –
Vigyázz, ne locsold szét a vizet a lepedőn.

– Igen, Papa. – Nem tudtam, hogyan és hol kezdjem. A
Papa lefeküdt a párnára, maga mellé tette a karját, és
becsukta a szemét. A paplan derékig betakarta. A karjával
és a vállával kezdtem.

– Dörzsölheted egy kicsit erősebben is, Lillian. Nem
vagyok porcelánból.

– Igen, Papa. – Körkörös mozdulatokkal lemostam a vállát
és a mellkasát. Mikor a hasához értem, a Papa kissé lejjebb
tolta a takaróját.

– A többit neked kell levenned rólam, Lillian. Nekem túl
nehéz lenne.



– Igen, Papa – mondtam. Annyira reszketett a kezem, hogy
még a takaró is átvette a remegést. Azt kívántam, bárcsak
egy hivatásos ápolónőt alkalmazott volna a Papa, hogy
gondoskodjon róla. A testének az alsó részét is lemostam, és
közben megpróbáltam csak a lábára koncentrálni a
tekintetem. Éreztem, hogy a vér az arcomba tolul, és
tudtam, teljesen elvörösödöm zavaromban. Mikor az arcába
néztem, a Papa tágra nyitott szemmel, tüzetesen
vizsgálgatott.

– Tudod – mondta most pontosan úgy nézel ki, mint az
igazi anyád. Nagyon csinos lány volt. Mikor Georgiának
udvaroltam, azzal szoktam ugratni Violetet, hogy „hagyom
Georgiát, és megvárlak téged”. Nagyon szégyenlős fiatal nő
volt, ilyenkor elpirult, és egy könyv mögé rejtette az arcát,
vagy elszaladt.

Egy hajtásra kiitta a whiskyjét, és tovább keresgélt az
emlékei között.

– Csinos lány volt, nagyon csinos lány – dünnyögte, majd
mereven rám szegezte a pillantását. Még a szívverésem is
megállt egy pillanatra. Gyorsan lesütöttem a tekintetem, és
a tálban lévő vízben benedvesítettem a szivacsot.

– Hozok egy törülközőt, és szárazra töröllek, Papa –
mondtam.

– Még nem vagyok kész, Lillian – szólt rám. – Mindenütt le
kell mosnod. Egy férfi minden porcikájának tisztának kell
lennie – mondta. A szívem erősen dobogott. Csak egy rész
volt, amit nem mostam le.

– Folytasd, Lillian! – szólt. – Folytasd! – unszolt sürgető
hangon, mikor haboztam. A legkényesebb testrészéhez
vittem a szivacsot, és gyorsan lemostam. A Papa lehunyta a
szemét, és halk nyögés hagyta el az ajkát. Hátraugrottam,
mikor éreztem, hogy a teste megrándul, de ő megragadta a



csuklómat, és szorosan fogott. Olyan erősen szorított a
keze, hogy grimaszokat vágtam a fájdalomtól.

– Meddig mentél el azzal a fiúval, Lillian? Közel kerültél
ahhoz, hogy elveszítsd az ártatlanságodat? Erre emlékeztet
ez téged? Mondd el nekem! – szólított fel, és megrázta a
karom.

Könnyek égették belülről a szemhéjamat.
– Nem, Papa. Kérlek, engedj el. Fáj.
Elengedte a kezem, és feddő tekintettel bólintott.
– Anyád nem látta el veled a kötelességét. Nem tudod,

mire kell felkészülnöd és mit kell megismerned, mielőtt
kimész az életbe. Nem a férfi feladata ugyan, hogy
megtanítson minderre, de amilyen állapotban Georgia van
most, nekem kell megtennem. Csak azt nem akarom, hogy
bárki megtudja, mit csinálunk itt mi ketten, Lillian. Ez csak
ránk tartozik, érted?

Mire gondolt vajon azzal, hogy „megtanít”? Mit és
hogyan? Annyira remegtem, hogy a térdem is összeütődött,
de láttam, hogy válaszra vár, és gyorsan bólintottam.

– Rendben van – mondta a Papa, és elengedett. – Menj és
hozd a törülközőt.

Kisiettem a fürdőszobába a törülközőért. A Papa újabb
pohár whiskyt töltött magának, és iszogatott, ahogy
törölgetni kezdtem a vállát. Mindig magamon éreztem a
szemét, akárhová nyúltam vagy fordultam. Olyan gyorsan
szárazra dörzsöltem, amilyen gyorsan csak tudtam, de
mikor lejjebb értem, megpróbáltam nem odanézni.

A Papa hirtelen furcsán felnevetett.
– Ijesztő, mi? – kérdezte, és újra felnevetett. Attól

tartottam, hogy a whisky újra felébresztette a szörnyeket.
– Nem, Papa.



– Pedig az – mondta. – Egy felnőtt férfi ijesztő egy fiatal
lánynak. – Ezután elkomolyodott, megragadta a csuklómat,
és olyan közel húzott magához, hogy az arcomon éreztem
forró leheletét. – Mikor egy férfit felizgatnak, nagyobb lesz,
de egy felnőtt nő örül ennek, és nem ijed meg. Látni fogod és
megérted – mondta titokzatosan. – Rendben, ebből most
elég – tette hozzá gyorsan. – Fejezd be, amit csinálsz.

Végeztem a lábával, összehajtottam a törülközőt, és
segítettem felvenni a hálóinget. Miután ráterítettem a
Papára a takaróját, bevittem a fürdőszobába a mosdótálat,
a szivacsot és a törülközőt. A szívem még mindig erősen
vert. Alig vártam, hogy kimehessek a szobából. A Papa olyan
furcsán viselkedett. A szemével úgy falta a testem, mintha
én lettem volna meztelen, és nem ő. Mikor azonban
visszatértem a fürdőszobából, újra a régi volt, és arra kért,
hogy olvassak neki a Bibliából.

– Addig olvass, amíg el nem alszom, és utána te is feküdj
oda le – mondta, és a kanapéra mutatott. – Vedd fel a
hálóinged, és te is aludj.

– Igen, Papa.
Leültem az ágy mellé, és Jób könyvét kezdtem el olvasni.

Olvasás közben láttam, hogy a Papa szempillái egyre
nehezebbek lesznek, míg végül nem tudta őket nyitva
tartani, és álomba szenderült. Amikor horkolni kezdett,
óvatosan becsuktam a Bibliát, és bementem a szobámba a
hálóingemért.

Addigra az egész ház elcsendesedett, néma volt és sötét.
Azon tűnődtem, mit csinálhat a Mama. Mennyire kívántam,
hogy bárcsak lenne elég jól és tudna gondoskodni a Papáról.
Hallgatóztam az ajtajánál, de semmit sem hallottam. Ahogy
visszafelé mentem a Papa szobájába, megláttam Emilyt,
ahogy az ajtajánál áll, és engem néz.



– Hová viszed a hálóingedet? – támadt rám.
– A Papa azt akarja, hogy a kanapén aludjam a

szobájában, ha esetleg éjszaka szüksége lesz valamire –
magyaráztam.

A nővérem nem válaszolt, egyszerűen becsukta az ajtót.
Visszamentem a Papa szobájába. Még mindig aludt, ezért

olyan csendesen mozogtam, amilyen csendesen csak tudtam.
Felvettem a hálóingemet, megágyaztam, suttogva
elmondtam az esti imámat, és én is elaludtam. Néhány
órával később a Papa ébresztett fel.

– Lillian! – szólított. – Gyere át ide! Fázom.
– Fázol, Papa? – Szerintem nem volt túl hideg. – Hozzak

egy másik takarót?
– Ne – mondta. – Gyere ide mellém. A fiatal tested

melegére van szükségem.
– Hogy mi? Mire gondolsz, Papa?
– Nincs ebben semmi különös, Lillian. A nagyapám fiatal

rabszolgalányokkal melegítette magát. Ágymelegítőnek
hívta őket. Gyere már! – sürgetett, és felhajtotta a
takaróját. – Egyszerűen csak feküdj mellém – mondta.

Kissé vonakodva, erősen dobogó szívvel leültem mellé az
ágyra.

– Siess! – kiáltotta. – Még azt a kis meleget is kiengedem,
ami bent van a takaró alatt.

Kinyújtottam a lábamat, és neki háttal bebújtam a takaró
alá. A Papa azonnal közelebb húzott magához. Néhány
pillanatig úgy feküdtünk, én tágra nyílt szemmel, ő nagyokat
lihegve. A nyakamon éreztem a forró leheletét és az állott
whisky szagát, s ettől felkavarodott a gyomrom.

– Várnom kellett volna Violetre – suttogta. – Sokkal szebb
volt, mint Georgia, és egy olyan férfival, mint amilyen én



vagyok, nem került volna bajba. Az igazi apád túl erőtlen
volt, túl fiatal és túl bátortalan – dünnyögte.

Nem mozdultam, nem szóltam egy szót sem. Hirtelen
éreztem, hogy a Papa keze becsúszik a hálóingem alá, és
megáll a combomon. Vastag ujjai gyengén megszorították a
lábam, és a karja megindult felfelé, a hálóingemmel együtt.

– Melegre van szükségem – dörmögte a Papa a fülembe. –
Feküdj nyugodtan. Így ni, jó kislány vagy.

Elborzadtam, és még a szívverésem is elállt, mikor a Papa
keze elérte a mellemet. A szám elé kaptam a kezem, és
elfojtottam egy sikolyt. A Papa mohón megmarkolta a
mellem, és a másik kezével felhúzta a hálóingemet a
derekam fölé. Éreztem, ahogy a térde az enyém alá nyomul,
utána a keménysége is elért, és jött egyre közelebb. El
akartam húzódni, de a karja átfonta a testemet, és egyre
közelebb húzott magához.

– Meleget – ismételte. – Melegre van szükségem, ez
minden.

De nem ez volt minden. Amennyire csak tudtam,
összeszorítottam a szemem, és azt mondogattam
magamnak, hogy ez az egész nem igaz. Nem is érzem azt a
dolgot, ami felfelé hatol a lábam között; nem érzem, ahogy a
lábamat szétfeszítik, és nem érzem, ahogy a Papa belém
erőlteti magát. Felnyögött és beleharapott a nyakamba, de
csak úgy, hogy ne vérezzen. Lihegtem és próbáltam
elhúzódni, de teljesen rám nehezedett, súlyos testével szinte
odaszögezett a matrachoz. Dörmögött és még jobban
nyomott.

A sikoltásaim erőtlenek voltak, a könnyeimet pedig
gyorsan beszívta a párna és a lepedő. Nekem úgy tűnt, hogy
órákon keresztül tart egyfolytában, noha a valóságban csak
néhány perc volt. Mikor véget ért, a Papa nem engedett el,



és nem húzódott hátrébb. Továbbra is erősen szorított, és a
fejét az enyémhez nyomta.

– Végre felmelegedtem – dünnyögte. Egyre csak vártam,
megmozdulni is, panaszkodni is féltem. Egy kicsivel később
meghallottam a horkolását, és lassan megpróbáltam
kiszabadítani magam a szorításából és kibújni a teste alól.
Órákig tarthatott, mert féltem, hogy felébresztem, de végül
eléggé kiszabadultam ahhoz, hogy letegyem az ágyról a
lábam és elmehessek. A Papa felnyögött, de utána újra
horkolni kezdett.

Ott álltam a sötétben, remegtem, és magamba fojtottam a
zokogásomat, ahogy újra és újra kitörni készült. Attól
féltem, ha egyszer kitör belőlem, nem tudom abbahagyni, és
felébred a Papa. Lábujjhegyen kimentem a szobából a
gyengén megvilágított folyosóra. Nagy levegőt vettem, és
halkan becsuktam magam mögött az ajtót. Utána jobbra
fordultam, és arra gondoltam, hogy bemegyek a Mamához,
de elbizonytalanodtam. Mit mondjak neki, és ő mit csinálna?
Megértené? Könnyen felbőszíthetném vele a Papát. Nem, a
Mamához nem mehettem. Lemehettem volna Verához és
Charleshoz, de túlságosan szégyelltem magam. Még
Tottienak sem mondhattam el.

Egyre csak forogtam, nem tudtam, mitévő legyek, míg
végül berontottam abba a szobába, ahol a régi fényképek és
emléktárgyak voltak. Gyorsan megkerestem az igazi anyám
fényképét, és a képpel a kezemben leültem a padlóra. Addig
ültem ott és sírtam, amíg lépéseket nem hallottam, és meg
nem láttam Emily gyertyájának gyenge fényét a sötétben.
Néhány pillanattal később ő is megjelent az ajtóban.

Felemelte a gyertyát, hogy a fénye rám essen.
– Mit csinálsz itt? Mi az ott a kezedben?
Az ajkamba haraptam és zokogtam. El akartam mondani



neki, hogy mi történt. Ki akartam kiabálni magamból.
– Mi az? – követelte a választ. – Mit szorongatsz? Hadd

látom.
Végül megmutattam neki az igazi anyám arcképét. Emily

egy pillanatig meglepettnek látszott, és közelebbről is
szemügyre vett.

– Állj fel! – rendelkezett. – Gyerünk, állj fel!
Felálltam.
Emily közelebb jött, felemelte a gyertyát, és körbejárt.
– Nézze meg az ember – szólt hirtelen. – Megjött a havi

vérzésed, és nem készültél fel rá. Micsoda szégyen. Egy
szikrányi önbecsülés sincs benned?

– Ez nem a szokásos havi.
– A hálóinged foltos – közölte velem.
Nagy levegőt vettem. Akkor kellett volna megmondanom

neki, de a szavak a torkomon akadtak.
– Vegyél fel tiszta hálóinget, és azonnal tegyél be egy

egészségügyi betétet – utasított. – Esküszöm – mondta és a
fejét csóválta –, időnként azt hiszem, nemcsak az
erkölcsöddel van baj, de szellemileg is fogyatékos vagy.

– Emily – kezdtem hozzá. Annyira elkeseredett voltam,
hogy valakinek el kellett mondanom, még akár Emilynek is.
– Emily, én...

– Egy percig sem állok itt tovább veled a sötétben. Tedd el
azt a képet – mondta –, és menj aludni! Sok tennivalód van a
Papánál – tette hozzá. Gyorsan megfordult, és magamra
hagyott a sötétben.

Beleborzongtam a gondolatba, hogy visszatérjek a Papa
hálószobájába, de nem mertem mást tenni. Miután hálóinget
váltottam, visszamentem, de az ajtóban megálltam, hogy



biztosan alszik-e még. Ezután gyorsan bemásztam
hevenyészett ágyamba, magamra húztam a takarót, és
összegömbölyödtem, mint egy magzat. Így sírtam álomba
magam.

Amit a Papa csinált, attól piszkosnak éreztem magam, és
olyan érzésem volt, mintha a mocsok egészen addig áradt
volna szét a testemben, amíg el nem érte a szívemet. Húsz,
száz, de még ezer fürdő sem tisztít meg ettől a szennytől. A
lelkem piszkolódott be, azon esett folt. Reggel, mikor Emily
nappali fényben meglát, tudni fogja, hogy
megbecstelenítettek. Örökre az arcomon fogom viselni ezt a
bélyeget.

Elhitettem magammal, hogy ez csak egy újabb része a
büntetésemnek. Nincs jogom panaszkodni. Minden
rossznak, ami velem történt, oka van. Egyébként is, kinek
panaszkodhatnék? Akiket szerettem és akik engem
szerettek, azok vagy meghaltak, vagy elmentek, vagy maguk
is betegek. Nem tehettem mást, mint bocsánatért
imádkoztam.

Arra gondoltam, bizonyára én vagyok az oka annak, hogy
a Papa bűnös dolgot tett. Most valami borzasztó történik
majd vele, és ez újra miattam lesz.

Reggel a Papa ébredt fel elsőként. Felnyögött és kiabálni
kezdett, hogy felébresszen.

– Add ide a kacsát! – adta ki az utasítást. Kipattantam az
ágyból, és odaadtam neki. Miközben ő könnyített magán, én
gyorsan felvettem a fürdőköpenyemet és a papucsot. Mikor
a Papa végzett, kivittem az üveget a fürdőszobába, és
kiürítettem. Alig végeztem ezzel a munkával, mikor a
reggelijéért kezdett ordítani.

– Forró kávét és tojást akarok ma reggel. Farkaséhes
vagyok. – Összecsapta a kezét, és mosolygott. Elfelejtette



vajon, hogy mit csinált az éjszaka?, tűnődtem. Semmi
bűntudat vagy lelkiismeret-furdalás nem volt az arcán.

– Igen, Papa – mondtam, kerülve a tekintetét, és az ajtó
felé indultam.

– Lillian – szólt utánam. Megfordultam, de nem néztem rá.
Ő erőszakolta rám magát, mégis én szégyenkeztem. – Nézz
rám, ha veled beszélek! – ripakodott rám. Lassan
felemeltem a fejem. – Mindjárt jobb. Nos – mondta –,
derekas munkát végzel körülöttem. Biztos vagyok benne,
hogy az ápolásodtól gyorsabban meggyógyulok. És ha valaki
jót cselekszik, mint most te, azzal jóvátesz néhány
elkövetett hibát. Az Úr irgalmas. Ezt ne feledd – mondta.

Visszatartottam a könnyeimet, és elfojtottam a torkomból
előtörni készülő zokogást. És a mai éjszaka? Sikítani
szerettem volna. Az Úr ezt is megbocsátja?

– Nem felejted? – kérdezte, de inkább fenyegetésnek
hangzott.

– Nem, Papa.
– Helyes – mondta. – Helyes. – Bólintott, és én gyorsan

kimentem, le a konyhába, a reggelijéért. Emily már felkelt,
és az asztalnál várt. Biztos voltam benne, hogy csak rám
kell néznie, és máris eszébe jut, hogyan látott éjszaka, és
tudni fogja, mi történt, de most is ugyanúgy nézett rám, mint
minden reggel. Az arcán ugyanaz a megvetés és undor ült.

– Jó reggelt, Emily – mondtam a konyha felé tartva. – Fel
kell vinnem a Papának a reggelijét.

– Várj egy pillanatra! – szólt utánam. Haboztam, de
megpróbáltam nem nézni a szemébe.

– Tegnap este megtetted a szükséges intézkedéseket,
hogy tiszta maradj?

– Igen, Emily.



– Fel kell jegyezned a havi ciklusokat, naptárt kell
vezetned, hogy ne érjen meglepetés. Emlékezz rá, hogy
miért van – hogy sose felejtsük el, Éva milyen bűnt követett
el a Paradicsomban.

– Megcsinálom, Emily.
– Miért aludtál olyan sokáig? Miért nem jöttél be a

szobámba ma reggel, hogy kiürítsd az éjjeliedényemet? –
kérdezte.

– Sajnálom, Emily, de... – Ránéztem. Talán ha
elmondanám, hogy történt... – A Papa fázott az éjszaka és...

– Ez nem érdekes – jegyezte meg gyorsan. – Mondtam
neked, egyszerre kell vezekelned is és a Papát is ellátnod.
Érted?

– Igen, Emily.
– Aha – mondta. Felhúzta az alsó ajkát, és gyanakvó

tekintettel méregetett. Elhatároztam, ha megkérdezi, miért
mentem az igazi anyám fényképéhez, elmondom neki. A
szemébe vágom. A nővérem azonban nem kérdezte, mert
nem is igen érdekelte, hogy miért voltam abban a szobában,
és miért sírtam.

– Rendben van – mondta egy pillanattal később. – Ha
végeztél a Papánál, menj be a szobámba, és ürítsd ki az
edényt.

– Igen, Emily. – Kiengedtem a bennem rekedt levegőt, és
bementem a konyhába, ahol Vera készített teát a Mamának.

– Benéztem hozzá ma reggel – magyarázta Vera. – Azt
mondta, hogy fáj a hasa, és semmi mást nem akar.

– Beteg?
– Bizonyára egész éjszaka azt az édes csokoládét ette, és

túl sok volt neki – mondta Vera. – Fogadni mernék, hogy az
egyik pillanatról a másikra elfelejti, hány darabot evett már



meg. Hogy van a százados úr ma reggel?
– Éhes – mondtam és azt is, hogy mit szeretne enni. Vera

egy pillanatig alaposan méregetett.
– Jól vagy, Lillian? – kérdezte halkan. – Meglehetősen

sápadt vagy, és fáradtnak látszol. – Gyorsan elfordítottam a
tekintetem.

– Jól vagyok, Vera – válaszoltam, és beleharaptam az alsó
ajkamba, hogy visszatartsam a kitörni készülő kiáltásokat és
könnyeket. Vera ugyan továbbra is kételkedett, de gyorsan
elkészítette a Papa reggelijét. Felvettem a tálcát, és
kimentem. Még be akartam kukkantani a Mamához, de
Emily végig a nyomomban volt és nem engedte.

– A Papa nagyon dühös lesz, ha kihűl a reggelije –
figyelmeztetett. – Később is bemehetsz a Mamához.
Egyébként is biztos vagyok benne, hogy semmi komoly.
Ismered, milyen.

A Papa csalódottnak látszott, amikor meglátta, hogy Emily
is bejön velem a szobájába. Letettem a tálcát az
asztalkájára, és mielőtt hozzáláthatott volna az evéshez,
Emily megkezdte a reggeli imát.

– Ma reggel csak rövid legyen, Emily – mondta a Papa. A
nővérem bosszúsan rám pillantott, mintha ezért is én lennék
a felelős, és rövidre fogta az olvasását.

– Ámen – mondta a Papa abban a pillanatban, ahogy a
felolvasás véget ért, és enni kezdte a tojást. Emily néhány
pillanatig figyelte, mielőtt hozzám fordult volna.

– Öltözz fel – szólt rám és azonnal gyere le reggelizni!
Még el kell végezned a reggeli feladataidat a szobámban, és
imádkoznod is kell.

– Utána pedig gyere rögtön vissza – tette hozzá a Papa. –
Még meg kell írnod néhány levelet, és el kell készítened pár



megrendelést.
– A Mama nem érzi jól magát – mondtam. – Verától tudom.
– Vera majd gondoskodik róla. Butaságokra most ne

pazarolj időt.
– Bemegyek hozzá, és ellenőrzöm, elmondta-e az

imádságot – nyugtatott meg minket Emily.
– Helyes – mondta a Papa. Felhajtotta a kávéját, és rám

szegezte a tekintetét. Gyorsan másfelé néztem és
kimentem, hogy kiürítsem Emily éjjeliedényét, felöltözzem
és lemenjek vele reggelizni. Előtte azonban besurrantam a
Mama szobájába.

Ahogy egyedül feküdt a hatalmas ágyban a vastag, sötét
tölgyfa lapokból készített ágytámlák között a paplan alatt,
és a teje bágyadtan a hatalmas, puha párnán nyugodott, a
Mama szinte kislánynak tűnt. Az arca olyan sápadt volt,
mint egy fénytelen gyöngy, fésületlen haja lazán szétterült a
párnán. A szeme csukva volt, de ahogy odamentem hozzá,
hirtelen kinyílt. Finom mosoly jelent meg az arcán, és
mihelyt meglátott, felcsillant a szeme.

– Jó reggelt, drágaságom – mondta.
– Jó reggelt, Mama. Hallottam, hogy ma reggel nem érzed

jól magad.
– Á, csak egy kellemetlen hasfájás. Már szinte el is múlt –

mondta, és a kezem után nyúlt.
Megragadtam a kezét. Mennyire szerettem volna

elmondani neki, hogy mi történt. Mennyire kívántam, hogy
az ölébe hajthassam a fejem, hogy simogasson, vigasztaljon
és azt mondja, nem kell gyűlölnöm magam. Milyen nagy
szükségem volt a biztatására, a simogatására és az
ígéretére, hogy semmi bajom nem lesz. Anyai szeretetet
kívántam, ami valami meleg és puha dologgal kapcsol össze.



Vágytam arra, hogy érezzem levendulaillatát, haja
puhaságát. Szomjaztam gyengéd csókjaira és arra a békére,
amit akkor éreztem, amikor biztonságban tudtam magam a
karjában.

Újra kislány akartam lenni. Olyan kicsi, mint amikor még
nem zúdult rám mindez a sorcsapás, amikor még elég kicsi
voltam ahhoz, hogy higgyek a csodákban, mikor még a
Mama ölében ültem vagy mellette, ölébe hajtott fejjel
hallgattam lágy hangját, ahogy olvasta Eugéniának és
nekem a tündérmeséket. Miért is kellett felnőnünk és
kilépnünk egy olyan világba, amelyik tele van csalással és
bűnnel? Miért nem maradhattunk meg boldogságba és
nyugalomba zárva az öröm foglyaiként?

– Hogy érzi magát Eugénia ma reggel? – kérdezte, még
mielőtt egyáltalán gondolhattam volna arra, hogy
kellemetlen dolgokról beszéljek vele.

– Jól van, Mama – feleltem, visszatartva a sírásomat.
– Remek. Később megpróbálok benézni hozzá. Meleg van

kint, és süt a nap? – kérdezte. – Innen úgy tűnik – jegyezte
meg, ahogy az ablak felé fordult.

Akkor döbbentem rá, hogy aznap reggel még csak ki sem
néztem a házból. Vera széthúzta a Mama függönyeit, de én
csak sötét felhőket láttam és nem azt a kék eget, amit a
Mama látni vélt.

– Igen, Mama – mondtam. – Remek idő van.
– Jaj de jó. Ma talán teszek kint egy sétát. Szeretnél

velem jönni?
– Igen, Mama.
– Gyere be ebéd után, és elmegyünk. Sétálunk egyet a

mezőn, és szedünk vadvirágot. Friss virágokat akarok a
szobámba. Rendben van?



– Elmegyünk, Mama.
Megpaskolta a kezemet, és lehunyta a szemét. Egy

pillanattal később elmosolyodott, de a szemét továbbra is
csukva tartotta.

– Még mindig egy kicsit furcsán érzem magam, Violet –
mondta. – Mondd meg a mamának, hogy ma egy kicsit
tovább alszom.

Istenem, gondoltam, mi történik vele? Miért lebeg még
mindig különböző világok között, és miért nem törődik ezzel
senki?

– Lillian, Mama. Lillian vagyok, és nem Violet –
tiltakoztam, de úgy tűnt, nem hallja vagy nem törődik vele.

– Nagyon fáradt vagyok – dünnyögte. – Az este túl sokáig
voltam fent, és számoltam a csillagokat.

Ott maradtam még néhány pillanatig, fogtam a kezét, és
néztem, amíg a lélegzése egyenletes nem lett és azt nem
vettem észre, hogy újra elaludt. Ekkor elengedtem a kezét,
és óvatosan megfordultam. Úgy éreztem magam, mintha a
szelek játékának kitett léggömb lennék, olyan léggömb,
amelyet ide-oda taszigálnak a vad szelek, mert a zsinórját
elengedték, s most szabadon lengedez mögötte.

Az elkövetkező napokban én magam is eltűnődtem, hogy
vajon nem az ördög szállta-e meg a Papát, és nem ennek
hatására tette-e velem azt, amit tett. Még csak nem is
célzott a dologra, és semmi olyat nem mondott vagy csinált,
amitől szégyellnem kellett volna magam. Ehelyett
egyvégtében dicsérő szavakkal beszélt rólam, különösen
Emily jelenlétében.

– Lillian jobb, mint egy vállalati igazgató – jelentette ki. –
Egy szempillantás alatt végez a számításokkal, és sasszeme
van a hibák felismeréséhez. Egyből megtalálta, miért



fizetek túl sokat a disznótápszerért, ugye, Lillian? Az
emberek mindig megpróbálnak pár dollárral többet kihúzni
a zsebünkből, és ha nem vagyunk résen, sikerül is nekik. Jó
munkát végeztél, Lillian. Kiváló munkát – mondta.

Emily összehúzta a szemét, és beharapta az ajkát, de
muszáj volt bólintania és megjegyezni, hogy már az erény
útjára léptem.

– Csak le ne térj róla – figyelmeztetett.
A hét végén eljött az orvos megvizsgálni a Papát, és azt

javasolta neki, hogy szerezzen magának mankót és
tolókocsit, keljen fel, és mozduljon ki a szobából.

– Friss levegőre van szükséged, Jed – jelentette ki. – A
lábad ugyan törött, de a tested többi részének legalább egy
kis mozgásra van szüksége. Számomra úgy tűnik – tette
hozzá a doktor –, hogy túlságosan elkényeztet ez a sok szép
nő, akik itt várják az utasításaidat, mi?

– Na és? – kérdezett vissza a Papa. – Az ember az egész
életét azzal tölti, hogy halálra dolgozza magát a családjáért.
Nem túl nagy megerőltetés a számukra, ha néha ők is
törődnek velem.

– Hát persze – mondta a doktor.
Emily azt javasolta, Eugénia régi tolószékét vegyük elő,

hogy a Papa használhassa. Charles addig olajozta és
fényesítgette, amíg tiszta újnak nem látszott. Aznap délután
a Papa mankói is megérkeztek, és a baleset óta először
kelhetett ki az ágyból. Ám amikor Emily azt javasolta, hogy
költözzön le Eugénia régi hálószobájába, a Papa ellenállt.

– Elég lesz nekem, ha csak itt fenn mozgok és használom a
tolókocsit – mondta. – Ha majd le akarok menni, erre is
kitalálunk valamit.

Úgy tűnt, irtózik a gondolattól, hogy Eugénia



hálószobájában legyen és az ő ágyában aludjon. Ehelyett
arra kért, fenn tologassam. Bevittem a Mamához, majd úgy
döntött, bemutatja nekem a ház felső részét, és elmondja a
szobákról, kik laktak bennük és ő hol játszott kisfiúként.

Attól, hogy kikerült a szobájából, megjavult a kedve, és az
étvágya is megjött. Még aznap délután segítettem neki
megborotválkozni és felvenni az egyik szebb ingét. Le
kellett vágnom az egyik nadrágja szárát, hogy fel tudja
venni. Gyakorolta a mankó használatát, és dolgozott az
asztalnál is. Nagyon reméltem, hogy ez azt jelenti, nem kell
több napot és éjszakát az ápolásával töltenem, de a Papa
nem küldött a saját szobámba aludni.

– Már fel tudok kelni, Lillian – mondta de egy darabig még
szükségem van a segítségedre. Segítesz, ugye? – kérdezte.
Gyorsan bólintottam és elfoglaltam magam, hogy ne lássa a
csalódottságot az arcomon.

A Papa kezdett meghívni néhányat a barátai közül, és pár
nappal később egy éjszaka a szobájában kártyáztak.
Frissítőt vittem be nekik, és kijöttem, hogy lent várjak. Még
mielőtt mindenki elment volna, elaludtam a Papa
dolgozószobájában a bőrdíványon. Hallottam a nevetésüket,
ahogy lejöttek a lépcsőn, és gyorsan felmentem, hogy akar-e
még valamit a Papa elalvás előtt. Nagyon rossz hangulatban
találtam. Nagyon sokat ivott, és úgy tűnt, sok pénzt is
veszített.

– Üldöz a balszerencse – dünnyögte. – Segíts levetnem
ezeket – kiáltott egy pillanattal később, és elkezdte magáról
letépni az inget. Odaszaladtam hozzá, és segítettem neki
levetkőzni. Lehúztam róla a csizmát és a zoknit, majd
kiszabadítottam a testhez álló nadrágból. Ő maga nem sokat
segített, dobálta magát, és átkozta a balszerencséjét.
Egyre-másra a whiskyspoharáért nyúlkált, és amikor
kiürült, ragaszkodott hozzá, hogy töltsem meg.



– De már késő van, Papa – mondtam. – Nem akarsz még
aludni?

– Te csak töltsd meg a poharat, és ne bosszants! – förmedt
rám. Engedelmeskedtem, és utána összehajtogattam a
ruháját.

Összetakarítottam a Papa barátai után, és megpróbáltam
kiszellőztetni a szobát. Akkora volt a szivarfüst, hogy még a
falak is bűzlöttek tőle, de a Papát ez láthatóan nem izgatta.
Álomba itta magát, és közben olyasmit dünnyögött, hogy
nincs szerencséje a kártyában.

Kimerült voltam, és végül én is lefeküdtem. Néhány órával
később arra ébredtem, hogy a Papa elterül a padlón.
Bizonyára elfeledkezett a törött lábáról, és részeg
bódulatában megpróbált felkelni és kimenni a fürdőszobába.
Gyorsan felkeltem, és a segítségére siettem, de nem tudtam
felemelni. Holt tömeg volt, és semmivel sem járult hozzá a
próbálkozásaimhoz.

– Papa – könyörögtem neki. – A padlón fekszel. Próbálj
meg visszajutni az ágyba.

– Hogy mi? – kérdezte, és engem is magára rántott,
miközben megpróbált feltápászkodni.

– Papa – könyörögtem neki, de ő olyan erősen leszorított,
hogy a testem is teljesen kitekeredett, és alig tudtam
megfordulni, hogy magam kiszabadítsam. Arra gondoltam,
hogy kiabálok Emilynek, de féltem attól, mit mond majd, ha
így összefonódva meglát majd a Papával. Ehelyett tovább
esdekeltem, hogy kiszabadulhassak. A Papa dörmögött
valamit, és nyögött, de végül eléggé elfordult ahhoz, hogy
szabaddá tegyem magam. Belekapaszkodott az ágytámlába,
és eléggé felhúzta magát ahhoz, hogy a felsőteste
visszakerüljön az ágyra. Addig emeltem és toltam, amíg újra
az ágyon nem volt. Kimerülten lihegtem.



Hirtelen azonban a Papa felnevetett, és megragadta a
csuklómat. Lehúzott magára.

– Papa, ne! – sikoltottam. – Eressz, kérlek!
– Ágymelegítő – motyogta. Megragadta a hálóingemet és

felrántotta, ahogy maga alá tepert. Az ágyhoz szögezett a
súlyával, és hiába próbálkoztam, hogy kibújjak alóla, a
mozdulataim csak még inkább izgatták és bátorították.
Nevetett, és olyan neveket motyogott, amelyeket még
sosem hallottam. Nyilvánvalóan olyan nőkkel kevert össze,
akiket az üzleti útjain ismert meg. Sikítani kezdtem, de
hatalmas tenyerével befogta a szám.

– Pszt – mondta. – Felébreszted a házat.
– Papa, kérlek, ne csináld ezt újra. Kérlek – esdekeltem.
– Tanulnod kell – mondta. – Tudnod kell, hogy mi vár rád.

Én majd megtanítalak... megtanítalak. Inkább én tegyem,
mint holmi koszos jöttment idegen. Igen, igen... hadd
mutassam meg neked.

Pillanatok leforgása alatt újra bennem volt. Elfordítottam
a fejem, ahogy felhorkant, és teljes súlyával rám vetette
magát. Megpróbáltam becsukni a szemem és azt képzelni,
hogy valaki más vagyok, de bűzös, forró lehelete behatolt a
gondolataimba. Az ajka egyre ott volt a hajamnál és a
homlokomnál, harapdált, nyaldosott, csókolgatott. Éreztem
magamban a forró robbanást, ezután elernyedt a teste.
Felnyögött, és lassan megfordult.

– Balszerencse – mondta. – Csupa balszerencse. Valahogy
véget kell vetni neki.

Nem mozdultam. Hallottam, a szívem olyan erősen
kalapál, hogy szinte összetöri a mellkasomat. Lassan
felültem, és kiszálltam az ágyból. A Papa nem mozdult, nem
is szólt. A lélegzéséből ítélve biztos voltam benne, hogy újra
elaludt. A testem rázkódott a zokogástól, amely a szívemből



indult, de megrekedt a mellkasomban. Összeszedtem a cók-
mókomat, és kimentem a szobából. A saját ágyamban
akartam aludni. A saját ágyamban akartam meghalni.

Másnap reggel Emily rázott fel. Úgy aludtam el, hogy a
párnát magamhoz öleltem. Mikor kinyitottam a szemem, a
nővérem meredt rám.

– A Papa téged hív – mondta. – Nem hallod, ahogy a
folyosón ordít? Nekem kell téged felébresztenem? Egy
szempillantás alatt kelj ki ebből az ágyból! – utasított.

A párnára néztem, és egy pillanatra újra a Papa felhevült,
izzadt testét éreztem magamon. Hallottam, ahogy az
ígéreteit dünnyögi, és idegen neveken szólít. Éreztem,
ahogy az ujjai tapogatják a mellemet, a szája rátapadt az
enyémre, és felsikítottam.

Olyan hangosan és olyan váratlanul sikítottam, hogy Emily
tátott szájjal hátrahőkölt. Azután püfölni kezdtem a párnát.
Ököllel ütöttem, néha elvétettem, és saját magamat találtam
el, de nem hagytam abba. Beletúrtam a hajamba, és a
halántékomra szorított tenyérrel megint sikoltozni kezdtem.
Hánykolódtam az ágyon, ütöttem a combomat, gyomromat
és a fejemet is.

Emily előhúzta a Bibliáját köntöse zsebéből, és olvasni
kezdett, szinte kiabálva, hogy elnyomja a sikításaimat.
Minél hangosabban olvasott, annál hangosabban sikítottam.
Végül túlságosan berekedtem, és kiszáradt a torkom,
végigdőltem az ágyon, és csak reszkettem, remegett az
ajkam, és vacogtak a fogaim. Emily tovább olvasta a bibliai
fejezeteket, majd keresztet vetett, és kifelé indult, közben
egy egyházi éneket énekelt.

Elhozta a Papát a hálószobám ajtajához, aki a mankójára
támaszkodva nézett be rám.

– Éjszaka az ördög beköltözött a testébe – mondta Emily.



– Már hozzáfogtam a kiűzéséhez.
– Hmm – jegyezte meg a Papa. – Helyes – mondta, és

gyorsan visszatért a saját hálószobájába. Nem ragaszkodott
hozzá, hogy én is menjek. Vera és Tottie hoztak valami
meleg enni- és innivalót, de én egy morzsát sem tudtam
lenyelni. Csak egy kis vizet ittam este is és reggel is. Két
napig egyfolytában ágyban maradtam. Emily időnként bejött
hozzám, hogy elmondjon néhány imát és elénekeljen egy
egyházi éneket.

Végre a harmadik nap reggelén felkeltem, forró fürdőt
vettem, és lementem a földszintre. Vera és Tottie örültek,
hogy újra maguk közt látnak. Teljesen elkényeztettek,
mintha én lettem volna a ház úrnője. Alig szóltam valamit.
Bementem a Mamához, és a nap legnagyobb részében nála
üldögéltem. Hallgattam a fantáziaszüleményeit és a
történeteit, figyeltem, ahogy alszik, és az egyik romantikus
regényéből olvastam fel neki. Furcsa hullámokban kapta az
energiát, néha felkelt, hogy megigazítsa a haját, azután
megint visszafeküdt az ágyba. Egyszer-egyszer felkelt, és
magától felöltözött, majd gyorsan levetkőzött, hálóingbe és
köntösbe bújt. A rendszertelen viselkedése és a
tébolyodottsága valahogy nyugtatólag hatott rám. Annyira
elveszettnek és összezavarodottnak éreztem magam.

A napok teltek, a Papa egyre több mindent tudott maga
megcsinálni. Hamarosan már a lépcsőn is boldogult a
mankóján, és le tudott menni a dolgozószobájába.
Valahányszor meglátott, gyorsan elfordította a tekintetét, és
elfoglalta magát valamivel. Megpróbáltam nem észrevenni,
keresztülnézni rajta. Végül egy-egy rövid köszönést
váltottunk.

Akármi volt is az oka, Emily is kezdett békén hagyni. Az
imáit elmondta, és időnként megkért, hogy olvassak fel egy
részt a Bibliából, de nem csörtetett folyton a nyomomban a



vallási parancsaival úgy, mint Niles halála óta egyfolytában.
Az időm java részét olvasással töltöttem. Vera megtanított

kézimunkázni, és ez is egyfajta elfoglaltság volt.
Sétálgattam és ettem. Furcsán úgy éreztem, mintha nem a
saját testemben lennék, mintha szellemként lebegnék a
testem felett, és figyelném magam, ahogy monoton
egyhangúsággal végzem a napi teendőimet.

Valamelyik nap sikerült kivinnem a Mamát, de
mostanában a szokásosnál is jobban fájt a feje és a gyomra,
és ideje nagy részét ágyban töltötte. A Papával az egyedüli
hosszú beszélgetést róla folytattam. Arra kértem, hogy hívja
ki az orvost.

– Nem képzelődik, és nem is színlel, Papa – mondtam neki.
– Tényleg fájdalmai vannak.

A Papa felhorkant, szokás szerint kerülte a tekintetemet,
és megígérte, hogy csinál valamit, ha végzett a
papírmunkával, de hetek teltek el úgy, hogy bármit is tett
volna. Végül egy éjszaka a Mamának olyan erős fájdalmai
voltak, hogy szó szerint üvöltött. Még a Papa is megijedt, és
elküldte Charlest a doktorért. A doktor megvizsgálta a
Mamát, és kórházba akarta vitetni, de a Papa nem engedte.

– Még soha egyetlen Booth sem volt semmilyen
kórházban, még Eugénia sem. Egy kis erősítő folyadék kell
neki, és mindjárt rendbe jön tőle – tartott ki a véleménye
mellett.

– Azt hiszem, Jed, ez most komolyabb. Néhány más
orvosnak is látni kellene őt, és pár vizsgálatot is el kellene
végezni.

– Adjatok neki több erősítő folyadékot – ismételte a Papa.
A doktor végül vonakodva adott valami fájdalomcsillapítót a
Mamának, és elment. A Papa azt mondta, hogy a Mama
mindig igyon egy kicsit a folyadékból, ha fájdalmai vannak.



Megígérte, hogy egy ládányit is hozat belőle, ha akarja.
Mondtam Emilynek, hogy a Papának nincs igaza, és meg
kellene győznie arról, hogy hallgasson a doktorra.

– Majd Isten vigyáz a Mamára – jelentette ki Emily és nem
egy tucat ateista doktor.

Az idő tovább telt. A Mama állapota semmit sem javult, de
úgy tűnt, nem is romlik. Az erősítő folyadék nyugtatólag
hatott rá, így leginkább csak aludt. Sajnáltam őt, mert az
ősz olyan szép élénksárga és barna színekkel köszöntött
ránk, mint amilyenre még csak emlékezni sem tudtam. Azt
akartam, hogy kijöjjön sétálni.

Egy reggel, mihelyt felébredtem, elhatároztam,
kiráncigálom a Mamát az ágyból, és segítek neki felöltözni,
de ahogy felálltam, hirtelen hányinger jött rám, és meg
kellett céloznom a fürdőszobát. Addig hánytam, amíg a
gyomrom meg nem fájdult. El nem tudtam képzelni, mitől
lehet és miért ilyen hirtelen. A padlón ültem kóválygó fejjel,
és lehunytam a szemem.

Aztán hirtelen rájöttem. Úgy ért a felismerés, mintha egy
vödör jeges vizet zúdítottak volna rám, de az arcom forró
maradt, és a szívem erősen kalapált. Már majdnem két
hónap eltelt, és nem jött meg a havi vérzésem. Gyorsan
felkeltem, felöltöztem, és lementem a földszintre, egyenesen
a Papa dolgozószobájába, az orvosi könyveihez. Kinyitottam
azt, amelyik a terhességről szólt, és elolvastam a
döbbenetes igazságot, amit a szívem mélyén már tudtam.

Még mindig a padlón ültem a nyitott könyvvel az ölemben,
mikor a Papa lépett be a dolgozószobába. Meglepetten
megtorpant.

– Mi a fenét csinálsz itt ebben az órában? – kérdezte. – Mi
az, amit olvasol?

– Az egyik orvosi könyved, Papa. Először meg akartam



bizonyosodni róla – mondtam. A hangomban annyi dac volt,
hogy a Papa hátrahőkölt.

– Mire gondolsz? Miről akarsz megbizonyosodni?
– Arról, hogy terhes vagyok – jelentettem ki. A szavaim

mennydörgésként hatottak. A Papa szeme tágra nyílt, a
szája tátva maradt a meglepetéstől. Megrázta a fejét. –
Igen, Papa, ez igaz. Terhes vagyok – mondtam. – És te
tudod, miért és hogyan történt a dolog.

Hirtelen felhúzta a vállát, és rám mutatott.
– Ne kezdj esztelen vádaskodásokba, Lillian! Ne állj elő

képtelen történetekkel, hallod, mert...
– Mert mi lesz. Papa?
– Mert megkorbácsoltatlak. Tudom jól, hogyan lettél

asszony. Az a fiú azon az éjszakán. Akkor történt, az volt az
– jelentette ki, és bólintott.

– Ez hazugság, Papa, és te is tudod. Itt volt Mrs. Coons.
Hallottad, hogy mit mondott.

– Azt mondta, hogy nem biztos benne – hazudta a Papa. –
így van, így van, ezt mondta. És most már tudjuk, hogy miért
nem tudta biztosan. Szégyenfolt vagy a Booth családon és a
Booth néven, és én senkinek nem engedem meg, hogy
szégyenbe hozza ezt a családot! Senki nem fogja megtudni.
Így lesz – mondta, és megint bólintott.

– Mi ez? Mi a baj. Papa? – szólalt meg Emily a háta
mögött. – Most miért kiabálsz Lilliannel?

– Hogy miért kiabálok? Terhes annak a halott fiúnak a
gyerekével. Azért – mondta gyorsan.

– Ez nem igaz, Emily. Nem Niles volt az – mondtam.
– Fogd be a szád! – mondta Emily. – Az csak természetes,

hogy Niles volt az. Bent volt a szobádban, és bűnös dolgot
műveltetek. Most meglakolsz miatta.



– Nincs semmi ok arra, hogy más is tudjon róla – mondta a
Papa. – Addig elzárva tartjuk őt.

– És utána mit csinálsz majd. Papa? Mi lesz a kisbabával?
– A baba... a kisbaba...
– A Mama kisbabája lesz – mondta Emily gyorsan.
– Igen – egyezett bele a Papa szinte azonnal. –

Természetesen. Mostanában senki nem látja Georgiát, és
mindenki el fogja hinni. Ez jó lesz, Emily. Legalább
megőrizzük a Booth család jó hírnevét.

– Ez szörnyű hazugság – mondtam.
– Csend! – rivallt rám a Papa. – Indíts fel a szobádba! Nem

jöhetsz le egészen addig, amíg... amíg nincs meg a gyerek.
Gyerünk!

– Tedd, amit a Papa mondott – rendelkezett Emily.
– Mozgás! – kiáltott a Papa. Egy lépést tett felém. – Vagy

megverlek, ahogy ígértem.
Becsuktam a könyvet, és kiviharzottam a

dolgozószobából. A Papának nem kellett megkorbácsolnia.
Én magam akartam elrejteni a szégyent és a bűnt, be
akartam mászni egy sötét sarokba és ott meghalni. Nem is
tűnt olyan borzasztónak. Egyébként is inkább lennék az
elveszített húgommal, Eugéniával és életem szerelmével,
Nilesszal, mint hogy ebben az iszonyatos világban éljek,
gondoltam, és imádkoztam, hogy egyszerűen álljon meg a
szívem.
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BEBÖRTÖNÖZVE

Miközben az ágyamon feküdtem és a plafont bámultam, a
Papa és Emily lent a nagy csalás részletein dolgoztak.
Abban a pillanatban nem érdekelt, mit csinálnak vagy mit
mondanak. Már egyébként sem hittem, hogy tudom
befolyásolni a sorsomat. Valószínűleg sosem tudtam. Arra
gondoltam, kiskoromban gyakran üldögéltem ábrándozva,
hogy milyen sok nagyszerű dolgot csinálok majd az életben.
Egyszerűen csak álmokat szőttem, becsaptam magam. Most
rá kellett döbbennem, hogy a hozzám hasonló szerencsétlen
lelkek azért vannak ezen a Földön, hogy mindenki megtudja,
milyen borzasztó dolgok történhetnek, ha nem
engedelmeskedünk Isten parancsainak. Nem számít, hogy
az ősök közül ki volt az engedetlen. Az apák bűnei, ahogy
Emily gyakran említette, átszállnak a gyerekek fejére. Az
biztos, hogy mindennek én élő bizonyítéka voltam.

És mégis, miért hallgat meg Isten olyan kegyetlen,
borzasztó lényeket, mint Emily, és csukja be a fülét olyan
gyengéd, kedves teremtések előtt, mint Eugénia vagy a
Mama, vagy az őszinték előtt, mint én. Ez furcsa és ijesztő
volt a számomra. Imádkoztam Eugéniáért, imádkoztam a
Mamáért és imádkoztam magamért is, de egyik ima sem
talált meghallgatásra.

Valahogyan, valami titokzatos oknál fogva Emily bizonyára
azért került közénk, hogy ítélkezzen mindannyiunk felett.
Ez idáig úgy tűnt számomra, hogy minden jövendölése,
minden fenyegetése, minden jóslata igaznak bizonyult. Az
ördög a hatalmába kerítette a lelkemet, még mielőtt
megszülettem volna, és annyira átitatott bűnnel, hogy halált



hoztam az anyámra. Mint ahogy Emily annyiszor elmondta,
rossz ómen voltam. Ahogy gyomromra tett kézzel feküdtem
az ágyamon, és elképzeltem, hogy egy nem kívánt gyermek
fejlődik bennem, úgy éreztem magam, mintha egy bálna
gyomrába kerültem volna, és ott sínylődnék egy másik
börtön sötét falai között.

Ez lesz a szobámból, ha Emily és a Papa úgy döntenek,
börtön. Együtt vonultak be, felfegyverkezve a megigazulás
bibliai szavaival, és úgy hirdettek ítéletet felettem, mint
ahogy a salemi bírák tekinthettek le gyűlölködve egy
boszorkánysággal gyanúsított nőre. Mielőtt beszélni
kezdtek volna, Emily egy imát javasolt és egy zsoltár
felolvasását. A Papa lehajtott fejjel ott állt mellette. Mikor
Emily végzett, a Papa felemelte a fejét, és szigorú, sötét
tekintetét rám függesztette.

– Lillian – jelentette ki mennydörgő hangon. – Gondosan
bezárva maradsz ebben a szobában, amíg a kisbaba meg
nem születik. Egészen addig Emily és csakis Emily tartja
számodra a kapcsolatot a külvilággal. Ő hozza be neked az
ételt és látja el a szükségleteidet, a testi és lelki
szükségleteket.

Közelebb lépett, nyilván azt várta, ellenkezni fogok, de a
nyelvem szinte odatapadt a szájpadlásomhoz, és egy hang
nem jött ki a torkomon.

– Nem akarok hallani semmi panaszt, semmi sírást és
nyafogást, dobolást a padlón vagy kiabálást az ablakból.
Hallod? Ha ilyesmit teszel, felvitetlek a padlásszobába, és a
falhoz láncolunk egészen addig, amíg a gyermek meg nem
születik. Ezt komolyan gondolom – mondta határozott,
fenyegető hangon. – Megértetted?

– És mi lesz a Mamával? – kérdeztem. – Mindennap látni
szeretném, és ő is engem.



A Papa összevonta sötét, vastag szemöldökét, és
elgondolkodott. A döntés meghozatala előtt Emilyre nézett,
majd visszafordult hozzám.

– Napjában egyszer, mikor Emily megfelelőnek tartja az
időpontot, eljön érted, és bevisz Georgia szobájába. Ott
leszel egy félórát, majd visszatérsz a szobádba. Mikor Emily
azt mondja, lejárt az idő, akkor engedelmeskedned kell,
különben... nem mehetsz többé – jelentette ki kemény éllel
a hangjában.

– Nem mehetek ki, hogy napfény érje az arcomat és friss
levegőt szívjak? – kérdeztem. Még a gyomnövények is
igénylik a napfényt és a friss levegőt, gondoltam, de nem
mertem kimondani, mert Emily egész biztos azt válaszolta
volna, hogy a gyomok nem követnek el bűnöket.

– Az ördögbe is! – válaszolta a Papa vörös arccal. – Nem
érted, mire készülünk most itt? Hogy megpróbáljuk
megmenteni a család jó hírnevét? Ha valaki meglát téged
nagy hassal, megindul a pletyka, és mielőtt észrevennéd, a
megyében mindenki tudni fog a szégyenünkről. Egyszerűen
ülj oda az ablakhoz, ott kaphatsz elég napfényt és levegőt.
Megértetted?

– Mi lesz Verával és Tottieval? – kérdeztem halkan. –
Láthatom őket?

– Nem – hangzott a határozott válasz.
– Kíváncsiak lesznek, hogy miért nem – jegyeztem meg

halkan, megkockáztatva, hogy a Papa dühbe gurul.
– Majd gondom lesz rájuk. Te csak ne aggódj emiatt. –

Jobb kezének vastag mutatóujjával rám mutatott. –
Engedelmeskedsz a nővérednek, követed az utasításait, és
csinálod, amit mondtam neked. Ha ennek az egésznek vége
lesz, akkor újra közénk tartozhatsz. – Egy kicsit
gondolkodott, és valamennyit megenyhült. – Még az iskolába



is visszamehetsz. De – tette hozzá gyorsan – csak ha arra
érdemesen viselkedsz. Hogy ne butulj el – mondta időről
időre hozok majd könyvelési munkát és kaphatsz könyveket,
meg kézimunkázhatsz. Benézek majd hozzád, valahányszor
csak módom nyílik rá – fejezte be, és megfordult, hogy
távozzék. Emily még egy kicsit ott maradt az ajtóban.

– Hozok neked valami reggelit – mondta a
legvisszataszítóbb, gőgös hangján, és követte a Papát.
Hallottam, beteszi a kulcsot a zárba, és elfordítja.

Mihelyt elhaltak a lépteik, nem tudtam megállni, nevetni
kezdtem. Rájöttem, hogy most Emily lesz az én szolgám. Ő
hozza be az ételt, ő jár le-fel a lépcsőn a tálcámmal, mintha
kényeztetni kellene. Ő ezt természetesen másképp látta.
Azt gondolta, hogy ő a börtönőröm, az ő kezében van a
sorsom.

Talán nem is nevettem igazából; talán csak a zokogás egy
fajtája volt ez, mert elfogytak a könnyeim és már sírni sem
tudtam. Egy folyómedret megtölthettem volna a
bánatommal, és még alig voltam tizennégy éves. Még a
nevetés is fájt. Belemarkolt a szívembe, a bordáim is
sajogtak tőle. Visszatartottam a lélegzetemet, hogy erőt
vegyek magamon, és odamentem az ablakhoz.

Most, hogy megtiltották a számomra, milyen
csodálatosnak látszott a kinti világ! Az erdő őszi színekben
pompázott, a narancssárga mezőket a barna és a sárga
különböző árnyalatai szőtték át. A fel nem szántott mezőkön
itt-ott apró fenyők zöldelltek a barna és szürke
aljnövényzetben. Az apró felhőpamacsok még sosem tűntek
ilyen fehérnek, az ég ilyen kéknek, és a madarak... a
madarak ott voltak mindenütt, bizonyítva a szabadságukat,
hogy mennyire élvezik a repülést. Gyötrelmes volt látni őket
a messzeségben és nem hallani az éneküket.



Sóhajtottam és elmentem az ablaktól. Ahogy a szobámból
börtöncella lett, mindjárt kisebbnek is tűnt. A falak
vastagabbnak látszottak, a sarkok sötétebbeknek. Úgy
éreztem, hogy még a mennyezet is rám ereszkedik. Attól
tartottam, hogy mindennap egy kicsit lejjebb jön, amíg össze
nem morzsol bezártságomban. Behunytam a szemem, és
megpróbáltam nem gondolni rá. Nem sokkal később Emily
jött fel a reggelimmel. Letette a tálcát a kisasztalra, és
felhúzott vállal hátrébb lépett. Szigorú tekintettel nézett, az
ajkát lebiggyesztette. Bőrének fakó sápadtságától kirázott a
hideg. Attól tartottam, ha itt maradok a négy fal közé
bezárva, az én arcom is ilyen hamuszínű lesz.

– Nem vagyok éhes – jelentettem ki, miután ránéztem az
ételre, ami ízetlen forró zabkása és száraz pirítós volt.

– Vera ezt külön neked készítette – jelentette ki, és
rámutatott a forró zabkására. – Enni fogsz, és megeszel
mindent. A terhességed bűne ellenére gondolnunk kell a
kisbabára, és meg kell őt védenünk. Az teljesen mindegy,
hogy utána mit csinálsz a testeddel, de most törődnöd kell
vele, és ameddig én felügyelek rád, addig enni fogsz. Egyél!
– utasított, mintha csak a bábja volnék.

Volt abban valami, amit mondott. Miért büntessem a
bennem fejlődő gyermeket? Ugyanazt tenném, amit velem
tettek – a gyereket büntetném a szülők bűneiért. Gépiesen
ettem, közben Emily figyelt, lenyelek-e minden egyes
falatot.

– Tudom, hogy világos előtted – mondtam egy kis szünetet
tartva –, nem Niles a gyermekem apja. Biztos vagyok benne,
hogy tudod, valójában mennyivel borzalmasabb az igazság.

Nagyon hosszú ideig csak nézett rám szó nélkül, végül
bólintott.

– Annál több okod van arra, hogy hallgass rám, és



engedelmeskedj. Nem tudom, miért van így, de te vagy az a
nyílás, amelyen át az ördög bejut az életünkbe. Örökre
beléd kell zárnunk, és nem engednünk, hogy még egyszer
győzhessen ebben a házban. Imádkozz és gondolkozz el a
nyomorúságos helyzeteden – mondta. Ezután felvette a
tálcát, és kivitte az üres edényeket a szobából. Az ajtót újra
kulcsra zárta maga után.

Megkezdődött új börtönbüntetésem első napja. Nem
léphettem ki kis szobámból, amely így hosszú hónapokra a
világ lett számomra. Egy idő után már minden egyes
repedést ismertem a falakon, minden egyes foltot a padlón.
Emily felügyelete alatt tisztítottam és fényesítettem,
tisztítottam és újra fényesítettem az összes bútort, minden
tenyérnyi felületet. Ahogy ígérte, a Papa időnként behozta a
könyvelési munkáját, és kelletlen képpel ugyan, de Emily is
hozott könyveket, mivel a Papa erre utasította.
Kézimunkáztam, és néhány jobban sikerült munkát ki is
tettem az egyébként csupasz falakra.

A legnagyobb figyelmet azonban a saját testemre
fordítottam, álltam a fürdőszobatükör előtt, és figyeltem a
változásokat. Láttam, hogyan nőnek a melleim és a
mellbimbóim, a mellbimbók hogyan lesznek sötétebbek. Új,
aprócska erek jelentek meg a mellemben, és amikor az
ujjam hegyével hozzájuk értem, eddig ismeretlen bizsergést
éreztem és azt, hogyan lesz egyre teltebb a mellem. A
reggeli rosszulléteim egészen a harmadik hónap közepéig
tartottak, majd hirtelen megszűntek.

Egy reggel arra ébredtem, hogy farkaséhes vagyok. Alig
vártam, hogy Emily megjelenjen a tálcával, és mikor bejött,
pillanatokon belül felfaltam mindent, és arra kértem, hogy
hozzon még.

– Még? – kiáltott fel. – Azt gondolod, hogy egész nap le-fel
fogok rohangálni a lépcsőn csak azért, hogy minden



szeszélyedet kielégítsem? Azt eszed, amit hozok és amikor
hozom, nem többet.

– De Emily, az van a Papa orvosi könyvében, hogy a terhes
nők éhesebbek. Kettő helyett kell enniük. Te mondtad, hogy
nem akarod a kisbabát büntetni az én bűneimért –
emlékeztettem. – Nem magamnak kérem, hanem a bennem
fejlődő gyereknek, aki egész biztos éhes, és többet kér.
Hogy mondhatná el, mire van szüksége, ha nem rajtam
keresztül?

Emily gúnyos arcot vágott, de láttam, hogy elgondolkodik.
– Rendben van – egyezett bele. – Hozok még valamit, és

gondoskodom róla. hogy ezután mindenből többet kapj, de
ha azt látom, hogy egyre csak hízol...

– Mindenképpen híznom kell, Emily. Ez így természetes –
mondtam. – Nézz utána a könyvben, vagy mondd meg a
Papának, hogy kérdezze meg Mrs. Coonst. – Ezen megint
elgondolkodott.

– Meglátjuk – mondta, és kiment még ételért. Gratuláltam
magamnak, hogy sikerült Emilyt rávennem, tegyen meg
nekem valamit. Ravaszkodnom kellett hozzá, de olyan jó
érzés volt. Már hónapok óta nem éreztem ilyen örömöt, és
azt vettem észre, hogy mosolygok. A mosolyaimat
természetesen elrejtettem Emily elől, aki mindig körülöttem
ólálkodott, és minden adandó alkalmat felhasználva
gyanakodva figyelt.

Egy nap, jóval azután, hogy megkaptam az ebédemet,
gyenge kopogást hallottam az ajtón, és odamentem. Az ajtó
természetesen zárva volt, így nem tudtam kinyitni.

– Ki az? – kérdeztem.
– Én vagyok az, Tottie – jött a suttogó válasz. – Vera is és

én is sokat aggódunk miattad, Lillian kisasszony. Ne
gondold, hogy eddig nem törődtünk veled. A papád ugyan azt



mondta, hogy egyáltalán ne jöjjünk fel téged meglátogatni,
és ne aggódjunk miattad, mi mégis aggódunk. Jól vagy?

– Igen – válaszoltam. – Emily tudja, hogy itt vagy?
– Nem. Elment a százados úrral valahová, ezért is mertem

feljönni.
– Jobb, ha nem maradsz sokáig, Tottie – figyelmeztettem.
– Miért zárkóztál úgy be, Lillian kisasszony? Csak nem a

papád és Emily parancsolták? Ugye, nem te akarod így?
– Ezen nem lehet segíteni, Tottie. Kérlek, ne tegyél fel

kérdéseket. Jól vagyok.
Tottie egy pillanatig hallgatott. Azt hittem, hogy talán

lassan eloldalgott, de újra megszólalt:
– A papád azt híreszteli, hogy a mamád terhes. Vera azt

mondja, hogy egyáltalán nem látszik annak, és nem is
viselkedik úgy. Igaz ez, Lillian?

Az ajkamba haraptam. El akartam mondani Tottienak az
igazságot, de féltem. Nem is magamat féltettem, hanem
inkább őt. Kétség nem fért ahhoz, hogy mit tenne a Papa, ha
bárkinek is beszélne róla. Egyébként is, szégyelltem a
történteket, és nem akartam, hogy kitudódjon.

– Igen, Tottie – mondtam gyorsan. – Igaz.
– Akkor miért akarsz a szobádban maradni teljesen

bezárkózva?
– Nem akarok beszélni róla, Tottie. Kérlek, menj vissza a

földszintre. Nem akarom, hogy bajba kerülj – mondtam,
visszafojtva a könnyeimet.

– Nem érdekes, Lillian kisasszony. Igazából búcsúzni
jöttem. Mint már említettem, elmegyek. Bostonba utazom,
odaköltözöm a nagymamámhoz.

– Jaj, Tottie! Hiányozni fogsz – jajdultam fel. – Nagyon



fogsz hiányozni.
– Szeretnélek búcsúzásképpen megölelni, Lillian

kisasszony. Nem nyitod ki az ajtót, hogy elköszönj tőlem?
– Én nem... nem tudom, Tottie – mondtam neki, de már

sírtam.
–    Nem tudod vagy nem akarod, Lillian kisasszony?
– Isten áldjon, Tottie – mondtam sok szerencsét.
– Isten veled. Senki mástól nem köszöntem el, csak tőled,

Verától és Charlestól meg a kisfiúktól, Luthertől. Na meg
persze a mamádtól. Az az igazság, örülök, hogy
megszabadulok ettől a boldogtalan helytől. Tudom, te sem
vagy itt boldog, Lillian kisasszony. Ha van valami, amiben
segíthetek még az indulásom előtt... bármiben.

– Nincs, Tottie – mondtam elcsukló hangon. – Köszönöm.
– Isten veled – ismételte, és elment.
Olyan sokat sírtam, hogy azt hittem, nem lesz étvágyam az

ebédhez, de a szervezetem megtréfált. Mikor Emily
megjelent a tálcával, elég volt egy pillantást vetni az ételre,
és máris megéheztem. Ez a megnőtt étvágy megvolt még a
negyedik és ötödik hónapban is.

Nemcsak az étvágyam lett nagyobb, hanem energiám is
több lett. A Mamához tett rövid séták korántsem jelentettek
elegendő mozgást a számomra, és ha meglátogattam is a
Mamát, sehová nem mehettem vele, különösen amikor már
a hatodik hónapban voltam. Addigra egyébként a Mama is
ágyban töltötte ideje legnagyobb részét, az arca sápadt volt,
a tekintetéből eltűnt a csillogás. Emily és a Papa azt
mondták neki, hogy terhes, a doktor megvizsgálta, és ő
mondta. A Mama kellőképpen zavarodott és ijedt volt ahhoz,
hogy elfogadja a diagnózist, és ahogy a szavaiból kivettem,
még Verának is elújságolta, hogy terhes. Természetesen



nem tételeztem fel Veráról, hogy ezt el is higgye, de tudtam,
hogy nem üti bele az orrát más dolgába, és nem fogja
szellőztetni.

Addigra a Mamának egyre jobban fájt a gyomra, s egyre
több fájdalomcsillapító orvosságot ivott. A Papa ezzel
kapcsolatban állta a szavát. Többtucatnyi üveg sorakozott a
Mama szobájában a fésülködőasztalon és az
éjjeliszekrényen, egy részük üres, néhány félig tele volt.

Amikor csak benéztem hozzá, most már mindig az ágyban
feküdt, gyengén nyöszörgött, a szemét csak félig nyitotta ki,
és alig vette észre, hogy én is ott vagyok. Időnként
kísérletet tett arra, hogy jobban nézzen ki, és egy kicsit
kirúzsozta a száját és bepúderezte az arcát. Mire
bementem hozzá, mindez rendszerint elmaszatolódott, de
még így is sápadt volt az arca. Kifejezéstelenül nézett nagy
szemével, és alig figyelt oda arra, amit mondtam.

Emily ugyan nem ismerte el, de a Mama jócskán lefogyott.
A karja olyan vékony volt, hogy tisztán ki tudtam venni a
könyökcsontját, és szörnyen beesett volt az arca. Mikor a
vállához értem, mintha madárcsontokból lett volna. A
tányérján hagyott ételből meg tudtam ítélni, hogy alig eszik
valamit. Megpróbáltam etetni, de csak a fejét rázta.

– Nem vagyok éhes – nyöszörgött. – Megint fáj a
gyomrom. Pihentetnem kell, Violet.

Most már többnyire Violetnek szólított. Már meg sem
próbáltam kijavítani, noha tudtam, a hátam mögött Emily
rosszallóan csóválja miatta a fejét.

– A Mama nagyon– nagyon beteg – mondtam Emilynek
valamelyik délután, terhességem hetedik hónapjának az
elején. – Rá kell venned a Papát, hogy hívja ki az orvost. A
Mamának kórházban a helye. Egyre gyengébb és
soványabb.



Emily nem vett rólam tudomást, és azokat az átkozott
börtönkulcsokat csörgetve folytatta útját a folyosón.

– Nem törődsz vele? – kiáltottam oda neki. Megálltam az
előcsarnokban, Emily kénytelen volt megfordulni.

– Az anyádról van szó. A vér szerinti anyádról! –
kiáltottam.

– Egy kicsit halkabban – mondta Emily, és visszalépett. –
Természetesen törődöm vele – válaszolta hűvösen. – Minden
este és minden reggel imádkozom érte. Néha bemegyek a
szobájába, és egy órán keresztül imádkozva virrasztok az
ágyánál. Nem láttad a gyertyákat?

– De Emily, most orvosra van szüksége, méghozzá
nyomban – tartottam ki. – Azonnal ki kell hívnunk a doktort.

– Nem hívhatunk orvost, te bolond – vetette oda. – A
Papával mindenkinek azt mondjuk, hogy a Mama terhes.
Nem hívhatunk orvost, amíg a baba meg nem születik. Most
pedig menjünk vissza a szobádba, mielőtt felfigyelnek a
beszélgetésünkre. Gyerünk.

– Ezt nem folytathatjuk tovább – mondtam. – A Mama
egészsége sokkal fontosabb. Egy lépést sem teszek.

– Hogy mi?
– A Papával akarok beszélni – mondtam dacosan. – Menj le

és szólj neki, hogy jöjjön fel.
– Ha nem mész vissza azonnal a szobádba, holnap nem

jövök érted – fenyegetett Emily.
– Hozd ide a Papát! – tartottam ki, és keresztbe fontam a

karomat. – Egy tapodtat sem mozdulok, amíg ide nem
hozod.

Emily dühösen végigmért, majd megfordult és lement a
földszintre. Nem sokkal később zilált hajjal és véraláfutásos
szemmel a Papa jött fel a lépcsőn.



– Mi van? – támadt rám. – Mi történik itt?
– Papa, a Mama nagyon-nagyon beteg. Tovább már nem

tehetünk úgy, mintha ő lenne terhes. Azonnal ki kell hívnod
az orvost – ragaszkodtam hozzá.

– Te Isten csapása! – mondta, és dühében lángra gyúlt az
arca, a szeme szikrákat szórt. – Hogy merészeled előírni
nekem, hogy mit kellene csinálnom? Menj vissza a
szobádba, indíts! – mondta. Mikor nem mozdultam, tolni
kezdett. Kétségem nem volt afelől, hogy ha még egy
pillanatig tétovázom, megüt.

– De a Mama nagyon beteg – nyögtem. – Kérlek. Papa!
Kérlek! – könyörögtem.

– Majd én törődöm Georgiával, te csak törődj magaddal –
mondta. – Most indíts! – Kinyújtotta a karját, és ujjával az
ajtómra mutatott. Lassan visszamentem. Alighogy beléptem,
Emily becsapta az ajtót, és kulcsra zárta.

Aznap este nem hozta fel a vacsorámat, és mikor már
hiányoltam, és kopogtam a bezárt ajtón, olyan gyorsan
megszólalt, hogy arra gondoltam, az egész idő alatt ott állt
az ajtó másik oldalán, és várta, mikor éhezem meg és leszek
türelmetlen.

– A Papa azt mondta, ma este vacsora nélkül kell
lefeküdnöd – közölte velem a zárt ajtón keresztül. – Ez a
büntetésed az engedetlenségedért.

– Miféle engedetlenségért? Emily, én csak a Mamáért
aggódom. Ez nem engedetlenség.

– A dac engedetlenség. Nagyon gondosan kell ügyelnünk
rád, és a legkisebb meggondolatlanságot sem engedhetjük
meg magunknak – magyarázta Emily. – Ha egyszer az ördög
rést talál magának valahol, legyen bármilyen kicsi,
befurakszik mindőnk lelkébe. Most egy másik lélek
formálódik benned, és nagyon szeretné azt is



megkaparintani magának. Menj aludni! – vetette még oda.
– De Emily... várj! – kiáltottam, ahogy hallottam a távolodó

lépteit. Dörömböltem az ajtón, és ráztam a kilincset, de nem
jött vissza. Most tényleg fogolynak éreztem magam a saját
szobámban, de a legjobban mégis azt fájt, hogy szegény
Mama nem kapja meg a kezelést, amire pedig olyan nagy
szüksége lenne. Megint csak valaki olyan szenved miattam,
akit nagyon szeretek.

Mikor másnap reggel Emily behozta a reggelimet,
kijelentette, hogy a Papával új döntést hoztak.

– Amíg ennek a megpróbáltatásnak vége nincs,
mindkettőnk szerint jobb lenne, ha nem látogatnád a Mamát
– mondta, és letette az asztalra a tálcát.

– Hogy mi? Miért? Látnom kell a Mamát. Ő is látni akar
engem, attól felvidul – kiáltottam.

– Felvidul – ismételte Emily fintorogva. – Már azt sem
tudja, hogy ki vagy. Azt hiszi, hogy a rég meghalt húga vagy,
és mire legközelebb mész, addigra elfelejti az előző
látogatásodat.

– De... mégis jobban érzi magát tőle. Nem zavar, hogy
összekever a húgával. Én...

– A Papa azt mondta, hogy az lenne a legjobb, ha nem
mennél egészen a szülésig, és ezzel én is egyetértek –
jelentette ki.

– Nem! – jajdultam fel. – Ez nem tisztességes. Mindent
megtettem, amit követeltetek tőlem, és jól viseltem magam.

Emily szeme összeszűkült, az ajkát úgy összepréselte,
hogy teljesen belefehéredett a szája sarka. Csontos
csípőjére tette a kezét, és odahajolt hozzám. Színtelen haja
belehullt ösztövér, mogorva arcába.

– Ne kényszeríts minket arra, hogy felvigyünk a padlásra



és a falhoz láncoljunk. A Papa kilátásba helyezte, és meg is
teszi!

– Nem – mondtam, és a fejemet ráztam. – Látnom kell a
Mamát. Muszáj. – Könnyek patakzottak végig az arcomon,
de Emily gyűlölködő arckifejezése semmit nem változott.

– Ezt már eldöntöttük – mondta a döntés végleges. Edd
meg a reggelidet, mielőtt kihűl. Tessék – mondta, és egy
csomó papírt is odadobott az ágyamra. – A Papa azt akarja,
hogy gondosan ellenőrizd ezeket az adatokat. – Sarkon
fordult és kiviharzott a szobámból, bezárva maga mögött az
ajtót.

Azt hittem, hogy nem maradt több könnyem, mert már
olyan sokat sírtam rövid életem során, hogy egy egész
életre elég lett volna, de hogy elzártak az egyedüli gyengéd
és szerető lénytől, akivel még kapcsolatom lehetett, ez túl
sok volt. Nem számított, hogy a Mama összekevert az igazi
mamámmal, az volt a lényeg, hogy mosolygott rám, és
kedvesen beszélt velem. Még mindig fogni akarta a
kezemet, finom dolgokról akart beszélni, szép és kellemes
dolgokról. Ő volt az egyedüli színfolt ebben a sötét, komor
és nyomasztó árnyékokkal teli világban. Az, hogy mellette
ülhettem, még akkor is, ha aludt, megnyugtatóan hatott rám,
és segített, hogy kibírjam a borzasztó nap többi részét.

Sírva ettem a reggelimet. Most majd sokkal lassabban
telik az idő. Minden perc egy órának fog tűnni, az órák
pedig napoknak. Már nem érdekelt az olvasás, a hímzés, a
Papa könyvelésébe bele se pillantottam. Egyre csak az
ablaknál ültem, és néztem a kinti világot.

Milyen erős volt Eugénia húgom, gondoltam. Így élte le
rövid életének legnagyobb részét, és mégis maradt benne
remény és vidámság. A következő napokban és hetekben
csak az adott erőt, hogy őrá gondoltam és arra, mennyire



érdekelte minden, amit tettem vagy mondtam neki.
A terhességem hetedik hónapjának utolsó hetében még

nagyobb lett a hasam, akkor híztam a legtöbbet. Időnként
még levegőt venni is nehezemre esett. Éreztem, hogy
mozog a baba. Minden reggel egyre nehezebben tudtam
felkelni. Hamar elfárasztott a takarítás, de még az is, ha
sokáig ültem egy helyben. Egy délután, mikor Emily bejött
az ebédes tálcáért, szóvá tette, hogy túlságosan lusta
vagyok, és nagyon sokat híztam.

– Már nem a kisbaba kéri a különadagokat, hanem te
magad. Nézd meg az arcodat a tükörben. Nézd meg a
karodat!

– De hát mit vársz? – vágtam vissza. – Nem engeditek,
hogy kimenjek. Nem hagyjátok, hogy bármiféle fizikai
mozgást végezzek.

– Ennek így kell lennie – jelentette ki Emily, de miután
elment, úgy döntöttem, ennek nem így kell lennie.
Eltökéltem magam, hogy kijutok, még ha csak kis időre is.

Odamentem az ajtóhoz, és tanulmányoztam a zárat.
Kerestem egy körömreszelőt, és visszamentem az ajtóhoz.
Óvatosan megpróbáltam visszanyomni a zár nyelvét,
annyira, hogy mikor meghúzom az ajtót, engedjen a zár és
az ajtó kinyíljon. Majdnem egy órámba telt, egy tucatszor
már-már sikerült, de nem adtam fel, végül megrántottam az
ajtót, és éreztem, hogy kinyílik.

Egy pillanatig azt sem tudtam, mit kezdjek újonnan kapott
szabadságommal. Csak álltam a nyitott ajtóban, és
bámultam ki a folyosóra. Először jobbra tekingettem, majd
balra, hogy biztos legyek benne, szabad az út. Szinte
megrészegített az érzés, hogy Emily felügyelete nélkül
jutottam ki a szobából, és nem ő kísért egy megadott
útvonalon. Újnak és izgalmasnak tűnt minden egyes lépés,



minden elém kerülő sarok, minden kép és ablak. Egyenesen
a lépcső tetejéhez mentem, és lenéztem az utóbbi
hónapokban csak az emlékeimben élő bejáratra és
előcsarnokra.

A ház szokatlanul csendes, gondoltam. Nem hallottam
mást, mint a nagy ingaóra ketyegését. Ekkor eszembe
jutott, hogy milyen sok szolgánk ment el, köztük Tottie is. A
Papa vajon lent dolgozik a dolgozószobájában az
íróasztalánál? Hol van Emily? Attól tartottam, bármelyik
sötét sarokból előbukkanhat. Egy pillanatig arra gondoltam,
visszamegyek a szobámba, de egyre nőtt bennem a dac és a
harag, ami bátorságot adott, hogy folytassam a kalandot.
Óvatosan lementem a lépcsőn, a legkisebb nyikorgásra is
megállva, nem hallotta-e meg valaki.

A lépcső alján újból megálltam és vártam. Hangot
hallottam a konyhából, de ettől és a nagy ingaóra
ketyegésétől eltekintve minden csendes volt. Észrevettem,
hogy nem szűrődik ki fény a Papa dolgozószobájából. A
legtöbb földszinti szoba sötét volt. Még mindig lábujjhegyen
eljutottam a bejárati ajtóig.

Mikor a kilincset a kezemben éreztem, az izgatottság
feszültsége feltöltötte az egész testemet. Pillanatokon belül
kint leszek a házból, a napfényben. Minden porcikámmal
érezni fogom a meleg tavaszi napsütést. Tudtam, nagy a
kockázat, hogy valaki meglát így terhesen, de már nem
érdekelt a szégyen, és lassan kinyitottam az ajtót. Olyan
hangosan nyikorgott, hogy biztosra vettem, Emily és a Papa
kijön a hangjára, de senki nem jelent meg, így hát kiléptem a
szabadba.

Milyen csodálatosnak éreztem a napfényt! Milyen édesen
illatoztak a virágok! A fű még sosem volt ilyen zöld, a
magnóliák ennyire fehérek. Megfogadtam, hogy semmit sem
veszek természetesnek és magától értetődőnek, tűnjön



bármilyen kicsinek és jelentéktelennek. Minden tetszett – a
lábam alatt csikorgó kavics hangja, a füstifecskék röpte, a
vadászkutyák ugatása, a napfényben előtűnő árnyékok, a
háziállatok illata és a nyílt mezők, ahogy a magas fű
hajladozott a szélben. Semmi nem lehet olyan értékes, mint
a szabadság.

Sétáltam, és minden örömmel töltött el, amit csak láttam.
Szerencsére senki nem járt arra. A mezőgazdasági
munkások a földeken voltak, Charles pedig valószínűleg az
istállóban. Észre sem vettem, milyen nagy utat tettem meg,
amíg hátra nem fordultam és vissza nem néztem a házra.
Ennek ellenére nem mentem vissza. Folytattam az utamat
egy régi ösvényen, amelyen kislányként sokszor
futkároztam. Az erdőbe vezetett, ahol élvezhettem a hűvös
árnyékot és a fenyőfák átható illatát. Feketerigók és szajkók
repdestek mindenütt. Ők is olyan izgatottnak tűntek, mint
én, ahogy behatoltam a felségterületükre.

Tovább folytattam az utamat a hűvös, sötét ösvényen, az
agyamban gyerekkori emlékek nyüzsögtek. Felidéztem,
hogyan jöttem ki az erdőbe Henryvel, hogy keressünk
valami jó faragni való fát. Hogyan követtem egy mókust,
mert látni akartam, ahogy elraktározza magának a makkot.
Visszaemlékeztem az első alkalomra, amikor sétálni vittem
Eugéniát, és természetesen a bűvös tóhoz tett csodálatos
kirándulásunkra is emlékeztem. Ezzel a gondolattal együtt
jött a felismerés, hogy már a Thompson-ültetvényhez vezető
út majd háromnegyedét megtettem. Ezen a fák közötti
ösvényen a Thompson ikrek, Niles, Emily és én gyakran
lerövidítettük az utat.

A szívem erősen dobogott. Szegény Niles is bizonyára
ezen az ösvényen szaladt, hogy találkozzon velem azon a
borzalmas éjszakán. Ahogy mentem tovább, magam előtt
láttam az arcát és a mosolyát, hallottam a hangját és az



édes nevetését. Láttam szerelmes tekintetét, és ajkamon
éreztem az ajka simogatását. A lélegzetem is elállt tőle, de
mentem tovább, annak ellenére, hogy a lábam nagyon
elfáradt. Nemcsak hogy nagyobb súlyt kellett vinniük, és a
nagy hasam miatt nehezebb volt a járás, de az elmúlt
hónapok alatt a testem teljesen elszokott a mozgástól. Fájt a
bokám, és meg kellett állnom, hogy kifújjam magam. Végül
kiértem az erdei ösvény végére, és ott állt előttem a
Thompson-birtok.

Megpillantottam a házukat, az istállókat és a füstölőházat.
Láttam a kocsikat és a traktorokat, de mikor jobbra
fordultam, a szívem őrült zakatolásba kezdett, és majdnem
elájultam. Itt, az egyik délre néző földjük végében volt a
Thompson család temetője. Niles sírköve csak húszharminc
lépésnyire lehetett. Vajon a Sors hozott ide? Vagy Niles
szelleme vonzott valahogy ehhez a helyhez?, tűnődtem.
Nem valami természetfölötti dologtól féltem, inkább a saját
érzéseimtől, attól a könnyáradattól, ami már ott
hömpölygött benn a szívemben és bármikor kitörhetett,
azzal fenyegetve, hogy megfulladok a bánatnak ebben az
óceánjában.

De ha már eddig eljutottam, nem fordulhattam vissza úgy,
hogy meg ne pihentessem a szemem Niles sírján. Kétszer
majdnem elestem ugyan az aljnövényzetben, de lassan csak
elvergődtem a családi temetőig, és odamentem Niles
sírkövéhez. Még mindig újnak látszott, és valaki nemrégiben
tett mellé virágot. Még a lélegzetemet is visszafojtottam,
ahogy a tekintetemet a sírkő feliratára emeltem:

NILES RICHÁRD THOMPSON
A SZÍVÜNKBEN ÉLSZ

Egyre csak a feliratot néztem, és többször elolvastam a
nevét. Közelebb léptem, hogy a kezemet rátehessem a



sírkőre. A délutáni napfényben fürdő gránit meleg volt.
Behunytam a szemem, és magam elé képzeltem, ahogy
meleg arca az enyémhez ér, meleg keze az enyémet fogja.

– Ó, Niles – nyögtem fel. – Bocsáss meg. Bocsásd meg,
hogy számodra is átokcsapás voltam. Bár ne jöttél volna be
a szobámba... bár sose néztünk volna egymásra
szenvedélyesen... bárcsak ne ébresztettem volna szerelmet
a szívedben... bocsásd meg, hogy szerettelek, drága Niles.
Jobban hiányzol, mint azt valaha is el tudnád képzelni.

A könnyeim ráhullottak a sírjára. A testem megrázkódott,
a lábam mintha agyagból lenne, összecsuklott, és térdre
estem. A zokogásom egyre hangosabb lett, míg végül
megrémültem, mert alig kaptam levegőt. Oxigénre volt
szükségem. Itt halhatok meg, gondoltam, és velem együtt a
gyerekem is. Pánik fogott el. Kinyújtottam a kezem,
belekapaszkodtam Niles sírkövébe, és ügyetlenül
feltápászkodtam. Egy pillanatig csak tántorogtam, aztán
amikor visszanyertem az egyensúlyomat, elfordultam a
sírtól, és zokogva elindultam az erdei ösvény felé.

Borzasztó ostobaságot követtem el, túl messzire jöttem. A
félelem és az aggodalom úgy megbénította a lábamat, hogy
minden lépés kínszenvedés volt. A hasamat kétszer olyan
nehéznek éreztem, egyre gyorsabban kapkodtam a levegőt.
A hátam kegyetlenül sajgott minden levegővételnél, és
szédülni kezdtem. A lábam egyszer csak beakadt egy fa
gyökerébe, és sikoltva belezuhantam egy bokorba.
Éreztem, ahogy a tüskék végigkarcolják a karom és a
nyakam. Amikor tompa puffanással földet értem, a vállamtól
a mellkasomon át egészen a gyomromig összerázkódott
bennem minden. Felnyögtem, és a hátamra fordultam.
Perceken keresztül ebben a helyzetben maradtam, és a
hasamat fogva vártam, hogy elüljön a fájdalom vihara.

Az erdő teljesen elcsendesedett. A madarak is halálra



rémültek, gondoltam. Ami örömtelinek és csodálatosnak
indult, most sötétté és ijesztővé vált. Az árnyékok,
amelyeket azelőtt hűvösnek és hívogatónak tartottam, most
sötétnek és fenyegetőnek tűntek, és az erdei ösvény, amely
csalogatott és örömet ígért, egy rémisztő és vészterhes
utazás színhelye lett.

Bágyadt nyöszörgéssel felültem. Maga a gondolat, hogy
felálljak, hatalmas vállalkozásnak tűnt. Kétszer mély
lélegzetet vettem, és talpra kecmeregtem, mint egy
kilencvenéves. A szememet abban a pillanatban be kellett
csuknom, mert a fák forogni kezdtek körülöttem. Szaporán
lélegeztem, és a jobb tenyeremet a szívemre szorítottam,
mert féltem, hogy kiugrik a helyéből. Végül a lélegzésem és
a szívverésem lelassult, és kinyitottam a szemem.

A délutáni nap gyorsabban ment le, mint vártam. Az
árnyékok mélyebbek voltak, az erdő hűvösebb. Újra
megindultam az ösvényen, most már megpróbáltam egy
kicsit gyorsabban haladni, ugyanakkor igyekeztem elkerülni
egy újabb kellemetlen elesést. A hatását még mindig
éreztem. A gyomrom továbbra is rosszat sejtetőn fájt, a
tompa, szakadatlan fájdalom egyre mélyebbre hatolt a
testemben, míg végül úgy éreztem, ezernyi tű állt bele az
ágyékomba. Minden egyes lépés nehezebbé vált.

Úgy tűnt, hogy már nagyon régóta megyek, de a
környezetből és a tájékozódási pontokból ítélve alig jártam
az út felénél. A félelem újra a hatalmába kerített, és úgy
megdobogtatta a szívemet, hogy alig kaptam levegőt. Meg
kellett állnom, hogy belekapaszkodjam egy facsemetébe, és
megvárjam, amíg elmúlik a rémület. Csökkent, de nem tűnt
el teljesen. Tudtam, hogy amilyen gyorsan csak tudok,
tovább kell mennem, mivel valami különös történt bennem.
Ott is heves mozgásokat éreztem, ahol korábban még
sosem. Minden újabb lépéssel tovább erősödött a fájdalom



és a bennem dúló vihar.
Jaj, nem, gondoltam, nem fogok visszajutni, nem leszek rá

képes. Kiáltozni kezdtem, először csak erőtlenül, de ahogy a
fájdalmam egyre kínzóbbá vált, a kiáltásaim is fokozatosan
hangosabbak és elkeseredettebbek lettek. A lábam is
megtagadta az engedelmességet. Nem akart előrevinni, a
hátam pedig... mintha valaki minden lépésnél szögeket vert
volna bele. Egy idő után észrevettem, hogy mindössze
húszharminc lépést tehettem meg. Újra kiáltottam, ezúttal
olyan hangosan, hogy az agyam is beleremegett, és a
szemem majd kiugrott a helyéből. Kimerülten lihegtem, és
újra lerogytam a földre, s ekkor minden elsötétült.

Mikor eszméletre tértem, először azt gondoltam, a
szobámban fekszem az ágyamon és álmodom, de a lábamon
mászkáló aprócska hangyák és egyéb rovarok hamar
világossá tették előttem, hol is vagyok tulajdonképpen.
Leporoltam magam, és közben éreztem, hogy valami meleg
nedvesség szivárog le a lábamon. Épp elég napfény
szűrődött be a fák és a levelek között ahhoz, hogy
felismerjem a vért.

Ettől az új fejleménytől a hideg is kirázott, a fogam
vacogni kezdett. Megfordultam, és először is ülő helyzetbe
tornáztam magam. Ezután a mellettem lévő facsemetébe
kapaszkodva sikerült lábra állnom. Többé már nem vettem
tudomást a fájdalomról, és túlságosan is dermedt voltam a
félelemtől ahhoz, hogy észrevegyem a bokrok karistolását,
az ágak szurkálását. Továbbküzdöttem magam előre, és
nehézkesen, de folyamatosan haladtam. Ahogy
megpillantottam a házat, újra sikoltottam egyet, ezúttal
minden erőmet beleadva. Charles szerencsére épp akkor
vitt vissza valamit az istállóba, és meghallotta.

Azt hiszem, ijesztő látványt nyújthattam. Egy terhes fiatal
lány jön ki az erdőből, a haja zilált, sáros arca csupa könny.



A földbe gyökerezett a lába. Nem volt már erőm, hogy újra
kiáltsak. Fölemeltem a kezem, és intettem neki. A térdem
nem bírta tovább, és nagy robajjal újra a földön találtam
magam. Ott feküdtem, és túl kimerült voltam ahhoz, hogy
mozdulni próbáljak. Becsuktam a szemem.

Már semmi nem érdekel, gondoltam. Nem számít, legyen
vége az egésznek. Mindkettőnknek jobb, a babának is és
nekem is. Befejezzük. Ez az ima visszhangzott az agyam
hosszú és üres folyosóin. Még azt sem érzékeltem, hogy
odajön valaki; nem hallottam a Papa ordibálását; nem
éreztem, hogy felemelnek a földről. Csukva tartottam a
szemem, és meghúztam magam a saját kényelmes kis
világomban, ahová nem jut be a fájdalom, a gyűlölet és a
gond.

Vera mondta napokkal később, hogy Charles azt állította,
végig mosolyogtam a ház felé vezető úton.



13
PICI CHARLOTTE, ÉDES PICI CHARLOTTE

– Hogy merészeltél ilyet csinálni azután, hogy a Papával
annyit dolgoztunk azért, hogy titokban tartsuk a szégyent?!
– rivallt rám Emily. Nagy üggyel-bajjal kinyitottam a
szemem, és felnéztem dühtől eltorzult arcába. Palaszürke
szeme még sosem keskenyedett el ennyire, és sosem lángolt
benne ennyi düh. Vékony ajka szegletei mélyen belevágtak
az arcába, alsó ajka közepét annyira lebiggyesztette, hogy
sápadt ínyében tisztán látszottak színtelen fogai.

Fénytelen haja kétoldalt lelógott, a száraz hajszálak
töredezettek voltak. Izzó dühében olyan vadul fújtatott apró
orrlikain keresztül, mint egy veszett bulldog.

Éles fájdalom dárdái döfködték a gyomromat, lementek
egészen az ágyékomig, majd újra fel. Úgy éreztem magam,
mintha egy konyhakésekkel teli kádba kerültem volna.
Nyögdécselve megpróbáltam felülni, de a fejemet
ólomsúlyúnak éreztem, és nem volt annyi erő a nyakamban,
hogy csak egy picit is felemelje a párnáról. Amennyire
tudtam, körülnéztem a szobámban. Egy pillanatig annyira
zavaros volt előttem minden, hogy semmire sem tudtam
visszaemlékezni. Kimentem a szobából, és valóban
elhagytam a házat, hogy sétáljak az erdőben, vagy csak
álmodtam mindezt? Nem, nem lehetett álom, gondoltam.
Emily nem üvöltene és tördelné a kezét egy álom miatt.

Hol van a Papa? Hol van Charles, Vera és a többiek, akik
látták, hogy visszatértem? Hallotta vajon a Mama a
riadalmat, és megkérdezte, hogy mi történt velem?

– Hol voltál? Mit akartál csinálni? – követelte a választ



Emily. Amikor nem feleltem, megragadta a kezem, és addig
rázott, amíg újra ki nem nyitottam a szemem. – Nos?

A fájdalomtól elakadt a lélegzetem, de sikerült kinyögnöm
a választ:

– Én csak... ki akartam menni, Emily. Én csak... sétálni
akartam, hogy... virágokat és fákat lássak... érezzem az
arcomon a napsugarakat – mondtam.

– Te hülye, te kis hülye – mondta a fejét csóválva. – Biztos
vagyok benne, hogy maga az ördög nyitotta ki a bezárt
ajtódat és vett rá, hogy kimenj.

A fájdalomtól üvölteni lett volna kedvem, de nem vettem
róla tudomást, és inkább Emilynek vágtam vissza.

– Nem az ördög volt, Emily. Én magam nyitottam ki, mert
már nem bírtam tovább, hogy bezártatok.

– Ne fogd ránk. Ne merészelj semmit énrám fogni vagy a
Papára. Azt tettük, amit tennünk kellett, hogy helyreálljon a
rend és az igazság ebben a házban – felelte gyorsan.

– Hol van a Papa? – kérdeztem, és újra körülnéztem a
szobában. Arra számítottam, hogy tajtékzani fog a dühtől,
szitkok és fenyegetések özönét zúdítja rám jogos
felháborodásában.

– Elment Mrs. Coonsért – válaszolt, szinte az arcomba
köpködve a szavakat. – Hála neked.

– Mrs. Coonsért?
– Nem tudod, mit tettél? Vérzel. Valami történt a

kisbabával, és ez mind temiattad van. Bizonyára meg is
ölted – szólt vádlóan, és hátralépett. A feje ide-oda rebbent
hosszú nyakán, csontos karját keresztbe fonta a mellén.
Hegyes könyökénél tejszerűen elfehéredett a bőre.

– Jaj, ne! – mondtam. Akkor bizonyára azért voltak akkora
fájdalmaim. – Jaj, ne!



– De igen. Most már a gyilkosságot is felveheted a bűneid
listájára. Van egyáltalán bármi vagy bárki, akinek nem
ártottál vagy akit nem tettél tönkre? – kérdezte, és gyorsan
meg is válaszolta a saját kérdését. – Természetesen nincs.
Nem tudom, a Papa miért gondolta azt, hogy most másképp
lesz. Én mondtam neki, figyelmeztettem, de azt hitte,
rendbe tudja hozni.

– Tudja a Mama, hogy mi történt velem? – kérdeztem.
Többé már semmi nem érdekelt, amit Emily mondott. Úgy
döntöttem, hogy figyelembe sem veszem őt.

– A Mama? Természetesen nem. Azt sem tudja, hogy vele
magával mi történt – felelte Emily nemhogy mással. –
Elfordult és menni készült.

– Hová mész? – kérdeztem, és nagy nehezen egy picit
sikerült felemelnem a fejemet. – Mit csinálsz most? –
kiáltottam.

– Te csak feküdj és maradj csendben! – vetette oda nekem,
és magamra hagyott, bezárva maga mögött az ajtót.

A fejem visszahanyatlott a párnára, de egyébként is féltem
megmozdulni. A legkisebb mozdulat is égető fájdalmakat
váltott ki az egész testemben, egy sereg izzó tű indult útjára
az ereimben, szurkálva és döfködve. Annyira melegem volt,
hogy úgy éreztem magam, mintha a szívem egy üst forró
vízbe merült volna. Hangosabban nyöszörögtem, egyre
rosszabbul voltam.

– Emily! – kiáltottam. – Menj segítségért! Iszonyú kínjaim
vannak. Emily!

Valami történt a hasamban. Mozgást éreztem benne, majd
megfeszült, egyre feszesebb lett, ami gyötrelmes
fájdalommal járt. Olyan hangosan sikítottam, hogy a
hangszálaim is megfájdultak. A feszülés tovább folytatódott,
majd hirtelen, nagy megkönnyebbülésemre enyhülni



kezdett. Teljesen kifulladtam a kínoktól, ziháltam és
köhögtem. A szívem zakatolt. A testemet annyira rázta a
reszketés, hogy az egész ágy beleremegett.

– Ó, Istenem – imádkoztam. – Bocsáss meg! Bocsáss meg,
hogy ilyen rossz ómen vagyok, átok a még meg nem
született gyerekem számára is. Kérlek, könyörülj rajtam!
Vegyél magadhoz, és vess véget a kínjaimnak!

Kinyújtóztam az ágyon, lihegtem, imádkoztam és vártam:
Végül kinyílt az ajtó, és belépett a Papa, mögötte Mrs.

Coons és Emily, aki becsukta az ajtót maga után. Mrs.
Coons közelebb jött hozzám és megnézett. A homlokomon
és az arcomon izzadság patakjai csörgedeztek. Úgy
éreztem, mintha a szemem, orrom és szám bármelyik
pillanatban engedhetne a feszítésnek, és szétszakadhatna.
Mrs. Coons a homlokomra tette érdes tenyerét, majd a
kezét a szívemre nyomta. Mikor felnéztem fénytelen, szürke
szemébe, barátságtalan arcába, és megláttam májfoltos
bőrét, úgy éreztem, mintha valóban meghaltam volna, és a
holtak országában lennék. Forró lélegzete hagymaszagú
volt. Ettől csak még jobban felkavarodott a gyomrom,
hányinger fojtogatott.

– Nos? – érdeklődött a Papa türelmetlenül.
– Ne csinálja össze magát, Jed Booth – kuncogott Mrs.

Coons. Ezután a hasamra tette a kezét és otthagyta. Várt.
Újra érezni kezdtem a feszülést, ezúttal gyorsabban jött és
erősebb volt, mint korábban. Szaporán lélegeztem, majd
nyögni kezdtem. A kiáltásaim egyre hosszabbak és
hangosabbak lettek, ahogy a hasam mindinkább feszessé
vált, míg végül olyan nem lett, mint egy kő. Mrs. Coons
bólintott és felegyenesedett, a madarakéra emlékeztető
pillantása egy pillanatig megpihent rajtam.

– Siettette a dolgot – jelentette ki. – Nos, Emily – mondta



–, meg akartad tanulni, hogy kell csinálni az ilyet. Ez lesz az
első leckéd. Hozz be néhány törülközőt és egy lavór forró
vizet. Minél forróbb, annál jobb – mondta neki.

Emily bólintott, az arca csupa izgatottság. Most először
láttam, hogy a bibliai tanulmányokon és vallási tanításokon
kívül valami más iránt is érdeklődik.

Mrs. Coons a Papához fordult, aki sápadtnak látszott, és
olyan zavarban volt, hogy egyik lábáról a másikra állt. A
tekintete ide-oda ugrált, és egyfolytában az ajkát
nyalogatta, mintha éppen most evett volna valami nagyon
finomat. Végül megrángatta a bajusza mindkét végét, és
Mrs. Coonsra függesztette a pillantását.

– Segíteni akar, Jed Booth? – kérdezte tőle Mrs. Coons. A
Papa szeme kidülledt.

– Az egekre, dehogy! – kiáltotta, és kicsörtetett a
szobából. Mrs. Coons utána nézett, és egy darabig úgy
vihogott, mint egy boszorkány.

– Még sosem láttam férfit, aki bírta volna gyomorral az
ilyesmit – jegyezte meg csontvázszerű kezét dörzsölgetve.
Keze fejének pikkelyes bőrén kidagadoztak a kék és lila
erek.

– Mi történik velem, Mrs. Coons? – kérdeztem.
– Veled? Veled semmi sem történik. Azzal a babával

történik, amelyik benned van. Sétálni mentél és kiráztad –
mondta. – Most vergődik és nem tudja, mit csináljon. A
természet azt mondja neki, hogy várjon, még nincs itt az idő,
de a tested azt mondja, jöjjön kifelé. Ha még él, persze –
tette hozzá. – Vegyük le a ruháidat. Mozdulj! Nem vagy
olyan magatehetetlen, mint ahogy gondolod.

Azt tettem, amit kért, de a fájdalom visszatértével már
csak feküdni tudtam és várni, hogy alábbhagyjon.



– Vegyél mély lélegzetet, mindig mély lélegzetet –
tanácsolta Mrs. Coons. – Sokkal rosszabb lesz még, mielőtt
jobb lenne. – Újra vihogott.

– Nem érte meg az a kis öröm, mi, hogy ilyen helyzetbe
kerülj.

– Nem volt semmi örömöm, Mrs. Coons.
Mosolygott, szinte teljesen fogatlan szája olyan volt, mint

egy sötét lyuk az arcában, abban ugrándozott a nyelve.
– Ilyen helyzetekben nehéz visszaemlékezni – mondta.

Nem volt erőm, hogy vitatkozzam vele. A fájdalom most már
minden alkalommal gyorsabban jött. Láttam, hogy Mrs.
Coons elégedett vele. – Már nem tart nagyon sokáig –
jósolta a tapasztalat biztonságával.

Emily megérkezett a vízzel és a törülközőkkel. Megállt a
vén csoroszlya mellett, aki utasított, hogy emeljem fel a
térdemet, majd az ágy végéhez húzódott.

– Mindig az első a legnehezebb – mondta Emilynek. –
Különösen akkor, ha az anya ilyen fiatal. Még nem nőtt elég
nagyra. Nekünk is egész biztosan segítenünk kell majd.

Mrs. Coons igazat mondott. A fájdalom, amit éreztem,
még nem volt a legrosszabb. Mikor a legrosszabb volt,
olyan hangosan üvöltöttem, hogy biztos voltam benne,
mindenki hallja a házban, sőt egymérföldes körzetben még
kint is. Lihegtem, és a lepedőkbe kapaszkodtam. Egyszer
Emily kezét is meg akartam fogni, már csak azért is, hogy
magam mellett érezzek egy másik emberi lényt, de ő
megtagadta tőlem. Elhúzta abban a pillanatban, ahogy az
ujjaink egymáshoz értek. Talán attól tartott, hogy
megfertőzöm, esetleg még meg is égetem a fájdalmammal.

– Nyomjad! – utasított Mrs. Coons. – Nyomjad
keményebben! Nyomjad! – kiáltotta.



– Nyomom!
– Nem jön könnyen – dünnyögte, és a hasamra tette hideg

kezét. Éreztem, ahogy az ujjai belemélyednek a bőrömbe,
ahogy a hasamat nyomja. Hallottam, hogy utasításokat ad
Emilynek, de abban a pillanatban már szinte alig éltem.
Nem tudtam odafigyelni rá, nem is láttam őt. A szoba
fátyolos, piros ködbe burkolódzott. Minden hang egyre
távolabbról hallatszott. Még a saját sikoltásaim is mintha
valaki mástól jöttek volna.

Hosszú órákig tartott. A fájdalom könyörtelen volt, az
erőfeszítések kimerítőek. Valahányszor meg akartam
pihenni, Mrs. Coons a fülemnél termett, és ordította, hogy
nyomjam erősebben. A gyötrő fájdalom egy különösen erős
rohama közepén Emily letérdelt az ágy mellé, és a fülembe
suttogta.

– Látod... mi a fizetség a gyönyör bűneiért. Láthatod,
hogyan szenvedünk meg az elkövetett bűnökért. Átkozd az
ördögöt, átkozd meg őt! Űzd el! Mondd azt: Távozz tőlem,
Sátán! Mondjad!

Bármit megtettem volna, hogy megszűnjön a fájdalom, és
Emily is elhallgasson végre.

– Távozz tőlem, Sátán! – kiáltottam.
– Jó. Mondd újra!
– Távozz tőlem, Sátán! Távozz tőlem, Sátán!
Emily is csatlakozott hozzám, majd meglepetésemre Mrs.

Coons is beállt a kórusba. Kész őrület volt – mindhárman azt
kiabáltuk: „Távozz tőlem. Sátán! Távozz tőlem, Sátán!”

Valahogy, talán mert eltereltem a figyelmemet, a fájdalom
is mintha csökkent volna a kiáltásokkal. Igaza van vajon
Emilynek? Kiűztem magamból és a szobából az ördögöt?

– Nyomjad! – ordította Mrs. Coons. – Végre megindult.



Most nyomd erősen! Nyomd!
Felnyögtem. Biztos voltam benne, hogy belehalok az

erőfeszítésbe, és most már megértettem, az igazi anyám
hogyan halhatott bele a szülésbe. Nem bántam. Sosem
szerettem volna jobban meghalni, mint abban a pillanatban.
A halál igazi megváltásként lebegett előttem. Nagy volt a
kísértés, hogy becsukjam a szemem, és én magam is a sírba
szálljak. Még imádkoztam is érte.

Hirtelen valami megindult bennem, mozgások hullámát
éreztem. Mrs. Coons olyan gyorsan osztogatta az
utasításokat Emilynek, mintha egy mágikus szertartás
szövegét hadarná. És akkor hirtelen az altestem
összerándult, és a dolog megtörtént... a baba előbújt. Mrs.
Coons felkiáltott. Láttam a csodálkozást Emily arcán, majd
hogy Mrs. Coons véres kezével magasba emeli az újszülött
csecsemőt. A köldökzsinór persze még mindig összekötött
minket, és ott lógott köztünk, de a gyermek tökéletesen
épnek látszott.

– Lány – jelentette ki Mrs. Coons. Rátette a száját az
újszülött vérfoltos arcára és ajkaira. Kicsit megszívta, mire
a gyermek felsírt; ekkor panaszkodott először. – Él! –
kiáltotta Mrs. Coons.

Emily gyorsan keresztet vetett.
– Most jól figyelj, és jegyezd meg, hogyan kell elvágni és

elkötni a köldökzsinórt – mondta neki Mrs. Coons.
Lehunytam a szemem, egész testemet a megkönyebbülés

határtalan érzése járta át. Lány, gondoltam. Lányom van, és
élve született. Nem vagyok gyilkos. Talán már nem jelentek
átkot azok számára, akiket megérintek és akik engem
megérintenek. Talán a gyermekem megszületésével én is
újjászülettem.

A Papa az ajtóban várakozott.



– Lány – közölte vele Emily, mikor bejött. – És él.
– Lány?
A kiábrándultság kiült az arcára. Azt a fiút remélte, aki

nem adatott meg neki.
– Egy újabb lány. – Megrázta a fejét, és Mrs. Coonsra

nézett, mintha ő tehetne róla.
–    Nem én csinálom őket. Csak segítek nekik a világra

jönni – mondta neki Mrs. Coons. A Papa lecsüggesztette a
fejét.

– Folytassák – mondta, és cinkos pillantást vetett Emilyre,
aki bólintott.

Miután a babát lemosták és betakargatták, megkezdődött
a nagy megtévesztés második felvonása. A Mama szobájába
vitték a gyermekemet.

Befejeződött, gondoltam. Azonban mielőtt elaludhattam
volna, eszembe jutott, hogy ez nemcsak vég, hanem egyben
kezdet is.

Két nap és két éjszakán keresztül nem mozdultam az
ágyamból. Emily hamar az értésemre adta, hogy tovább
már nem gondoskodik rólam.

– Vera hoz neked ételt, és segít ellátni magad – jelentette
ki –, de a Papa azt akarja, hogy mielőbb fölkelj. Verának van
elég dolga anélkül is, hogy a magadfajtákkal kelljen
törődnie. Verával nem beszélhetsz a szülésről, nem is
említheted neki. Senki nem említheti ebben a házban, még
célzást sem tehet rá. Ezt a Papa egyértelművé tette, és
mindenki megértette, hogy hallgatnia kell.

– Hogy van a kisbabám? – kérdeztem tőle, mire
felcsattant.

– Soha, de soha ne merd úgy mondani, hogy a te gyereked.
A Mama gyereke – jelentette ki nyomatékosan.



Becsuktam a szemem, nagyot nyeltem, és újra feltettem a
kérdést.

– Hol van a Mama kisbabája?
– Charlotte jól érzi magát – válaszolta.
– Charlotte? így hívják?
– Igen. A Papa úgy gondolta, a Charlotte név tetszene a

Mamának, így hívták a Mama nagymamáját – mondta –
Mindenki érteni fogja, miért neveztük így, és könnyebben
elhiszik, hogy a kisbaba a Mamáé.

– És hogy van a Mama?
Tekintete elsötétedett.
– Nincs túl jól – mondta. – Imádkoznunk kell, Lillian. Olyan

sokat kell imádkoznunk, amennyit csak tudunk.
Komoly hangja megijesztett.
– Miért nem hívja ki a Papa az orvost? Már nincs oka,

hogy ne tegye. A baba megszületett – kiáltottam.
– Úgy gondolom, kihívja... hamarosan – mondta. –

Láthatod, van elég bajunk anélkül is, hogy itt fekszel, mint
egy elkényeztetett, magatehetetlen beteg.

– Nem vagyok elkényeztetett, magatehetetlen beteg. Nem
jókedvemben viselkedem így, Emily. Borzasztó dolgokon
mentem keresztül, még Mrs. Coons is azt mondja. Itt voltál,
láttad. Hogy lehetsz ennyire érzéketlen, hogyhogy nincs
benned egy szikra szánalom, miközben azt állítod, hogy
mélyen vallásos vagy? – támadtam neki.

– Állítom? – képedt el. – Éppen te vádolsz azzal, hogy csak
állítom?

– A folyton magaddal hurcolt Bibliában szó van a
szeretetről is és arról, hogy segíteni kell az arra
rászorulókon – feleltem határozottan. Nem volt haszontalan



a többévi erőltetett hittantanulás. Tudtam, miről beszélek,
de Emily is tudta.

– És valahol szó van a szívünkben lévő gonoszról, az
ember bűneiről és arról, hogyan győzhetjük le a
gyengeségünket. Csak ha már az ördögöt kiűztük, akkor
élvezhetjük egymás szeretetének az örömét – mondta. Ez
volt az ő filozófiája, a hitvallása, és sajnáltam miatta.
Megráztam a fejem.

– Mindig egyedül leszel, Emily. Senkid nem lesz, csak saját
magad.

Felkapta a fejét, és kihúzta magát.
– Nem vagyok egyedül. Velem van az úton Mihály

arkangyal, kezében a megtorlás kardjával – dicsekedett.
Megcsóváltam a fejem. Most, hogy kínszenvedésem véget
ért, csak szánni tudtam. Ő is érezte ezt, és nem tudta
tovább elviselni a tekintetemet. Gyorsan megfordult nehéz
cipősarkain, és kirobogott a szobából.

Mikor Vera felhozta az ennivalót, megkérdeztem tőle,
hogy van a Mama.

– Nem tudom megmondani, Lillian. A százados úr és Emily
látta el az elmúlt néhány napban.

– A Papa és Emily? De miért?
– A százados úr így rendelkezett – felelte Vera, de láttam,

nagyon aggasztja a dolog.
Mivel féltettem a Mamát, hamarabb sikerült elhagynom

az ágyat, mint reméltem. A Charlotte születése utáni
harmadik nap reggelén már felkeltem. Először úgy
mozogtam, mint egy vénasszony, hajlott háttal és fájós
tagokkal, mint Mrs. Coons, de ahogy a mozgással a görcsök
kiálltak a testemből, mélyeket lélegeztem, és sikerült
kiegyenesednem. Elindultam a Mama szobája felé.



– Mama – mondtam, miután finoman kopogtattam az ajtón.
Nem jött válasz, de nem úgy nézett ki, mint aki alszik.
Miután becsuktam magam mögött az ajtót és felé fordultam,
észrevettem, hogy a szeme nyitva van.

– Mama – mondtam, és közelebb léptem. – Én vagyok az,
Lillian. Hogy érzed magad ma?

Egy kicsit megálltam, nem mentem oda az ágyhoz. Úgy
tűnt, legalább tíz kilót fogyott az utolsó látogatásom óta.
Egykor magnóliafehér arca most betegesen sárga volt.
Gyönyörű lenszőke haját már napok, talán hetek óta nem
mosta, nem kefélte, nem törődött vele, a haj száraznak és
színtelennek látszott. A betegséggel az öregedés is
beköltözött a testébe, még az ujjain is ráncos volt a bőr. Az
arcán ott is redők húzódtak, ahol korábban sosem voltak.
Száraz, töredezett bőrén keresztül jól láthatóan átütöttek
az arccsontjai. Noha bőven volt rajta levendulakölni, az
egész szoba bűzlön tőle, a Mama olyan piszkosnak,
elhanyagoltnak látszott, és olyan elhagyatottnak, mint
valami szegény pára, aki magára hagyottan várja a halált a
nincstelenek közkórházában.

Ami azonban igazán megijesztett, az az volt, hogy a Mama
üveges tekintete folyton a mennyezetre irányult. A
szemgolyók nem mozogtak, a szempillája meg sem rebbent.

– Mama?
Megálltam az ágya mellett, és az ajkamba haraptam, hogy

ne kezdjek hangosan sírni. A Mama olyan mozdulatlanul
feküdt ott. Nem láttam, hogy lélegezne. A mellkasa nem
emelkedett és süllyedt a takaró alatt.

– Mama – suttogtam. – Mama, én vagyok az... Lillian.
Mama? – Megérintettem a vállát. Olyan hidegnek éreztem,
hogy ijedten visszarántottam a kezem, és elfojtottam egy
sóhajt. Ezután lassan, nagyon lassan az arcához



közelítettem a kezem, és rátettem. Az arca is ugyanolyan
hideg volt.

– Mama! – kiáltottam élesen és hangosan. Még csak a
szeme sem rebbent. Gyengéden, de határozottan
megráztam a vállát. A feje ide-oda billegett, de a szemét
nem fordította el. Most már akkorát kiáltottam, amekkorát
csak tudtam.

– MAMA!
Újra és újra megráztam, de még mindig nem fordult felém,

még csak meg se mozdult. A pánik odaszögezett a padlóhoz.
Csak álltam, és már hangosan zokogtam, a vállam is
rázkódott bele. Mennyi idő telt el azóta, hogy utoljára volt
itt valaki? tűnődtem. Egy reggelis tálcát kerestem, de nem
találtam. Még csak egy pohár víz sem volt az
éjjeliszekrényen.

A hasamra tettem a kezem, megpróbáltam visszafojtani a
zokogást, és az ajtóhoz mentem. Egy pillanatra megálltam,
hogy visszanézzek rá, az összeaszott testre, amely mélyen
besüppedt a nehéz paplan alatt a selyempárnára, amelyet
annyira szeretett. Kinyitottam az ajtót, hogy segítségért
kiáltsak, és a Papába futottam. Kinyújtotta a kezét, és
megragadta a vállamat.

– Papa – jajgattam –, a Mama nem lélegzik. A Mama...
– Georgia már nincs köztünk. Álmában halt meg – mondta

Papa szárazon. A szemében nem voltak könnyek, a hangja
sem csuklott el. Olyan határozott testtartással, kihúzott
vállal állt, mint mindig, és a fejét magasra emelte azzal a
Booth-büszkeséggel, amit már megtanultam utálni.

– Mi történt vele, Papa?
Elengedte a vállamat, és hátrébb lépett.
– Hónapokkal ezelőtt az orvos azt mondta, hogy szerinte



Georgia egyfajta gyomorrákban szenved. Nem sok reményt
fűzött hozzá, és azt mondta, nincs mit tenni. Feküdjön
kényelmesen, és amennyire tudjuk, csillapítsuk a fájdalmait.

– De mért nem szólt nekem senki? – kérdeztem, és
hitetlenkedve ráztam a fejem. – Miért nem figyeltetek rá,
amikor azt mondtam, hogy szerintem nagyon beteg?

– Először ezzel a helyzettel kellett foglalkoznunk – felelte.
– Valahányszor Georgiának volt egy tiszta pillanata,
elmondtam neki, hogy mit csinálunk, és megígérte, életben
marad addig, amíg meg nem valósítjuk a szándékunkat. Ha
nem siettetted volna a szülést, nem tudta volna beváltani az
ígéretét.

– Papa, hogy lehetett neked fontosabb ez a csalás, mint a
Mama? Hogyan? – kérdeztem.

– Megmondtam – ismételte acélos tekintettel –, már
semmit nem tehettünk érte. Nem volt értelme feladnunk a
tervünket azért, hogy kórházba küldjük meghalni, igaz? és
egyébként is, minden Booth itthon hal meg – jelentette ki
büszkén. – Minden Booth itthon hal meg.

Elfojtottam a kitörni készülő sikítást, uralkodtam az
érzelmeimen.

– Mióta... halott, Papa? Mikor történt?
– Rögtön azután, hogy kiszaladtál a házból. Magad is

láthatod – mondta eszelősen mosolyogva –, Emily nem
imádkozott hiába. Az Úr várt, hogy magához szólítsa
Georgiát, és amikor már nem tudott tovább várni, téged
használt fel, hogy tedd meg, amit megtettél. Láthatod,
milyen erejük van az imádságoknak, különösen ha egy olyan
jámbor valaki mondja őket, mint Emily.

– Napokig titokban tartottátok a halálát? – kérdeztem
hitetlenkedve.



– Egy olyan mesére gondoltam, hogy szülés közben halt
meg, de Emilyvel végül megegyeztünk abban, hogy várunk
egy-két napot. Azt mondjuk majd, hogy a szüléssel járó
erőfeszítések és legyengült állapota együtt okozták a
halálát, de napokig derekasan küzdött. Mint ahogy az én
feleségemtől elvárható – tette hozzá, hangjában újra azzal
az arrogáns Booth-büszkeséggel.

– Szegény Mama – suttogtam. – Szegény, szegény Mama.
– Nagy szolgálatot tett nekünk, még élete végén is –

jelentette ki a Papa.
– És mi? Mi milyen szolgálatot tettünk neki azzal, hogy

magára hagytuk a betegségében és haldoklásában? –
kérdeztem vissza. A Papa arca összerándult, de nyomban
visszanyerte nyugalmát.

– Már mondtam neked. Semmi mást nem tehettünk, és
nem hagyhattunk ki egy nagyszerű alkalmat arra, hogy
megvédjük a Booth nevet.

– A Booth nevet! A név, pokolba a Booth névvel!
A Papa előrehajolt, és pofon ütött.
– Ilyenkor hol marad a családi becsület, Papa? Ez mind a

dicső Dél nemes hagyományai között van, amit állítólag
annyira szeretsz és becsülsz? Büszke vagy magadra. Papa?
Azt gondolod, apád és nagyapád büszkék lennének arra,
hogy mit tettél velem és a feleségeddel? Azt hiszed, igazi
déli úriember vagy?

– Menj vissza a szobádba! – ordította kivörösödött arccal.
– Indíts!

– Többé már nem tűröm, hogy bezárjatok. Papa! –
mondtam dacosan.

– Azt teszed, amit mondok, mégpedig azonnal. Hallod?
– Hol van a kisbabám? Látni akarom a kisbabámat –



követeltem. A Papa felém lépett, és újra felemelte a kezét. –
Nyugodtan megüthetsz. Papa, ahányszor csak akarsz, de
nem mozdulok, amíg nem látom a kisbabámat, és mikor az
emberek eljönnek a Mama temetésére, és meglátják a kék
foltjaimat, igencsak megindul a szóbeszéd a Booth családról
– tettem hozzá.

A keze megállt a levegőben. Dühöngött, de nem ütött meg.
– Azt gondoltam – mondta, és lassan leengedte a kezét

hogy talán tanultál valami alázatot, de még mindig hajlamos
vagy a lázadásra.

– Fáradt vagyok, Papa. Belefáradtam a hazugságokba és a
csalásba, kifárasztott a gyűlölet és a düh, hogy folyton
ördögről és bűnről hallok akkor, amikor az egyedüli bűnöm
nyilvánvalóan az, hogy megszülettem és bekerültem ebbe a
szörnyű családba. Hol van Charlotte? – ismételtem meg.

Egy pillanatig rám meredt.
– Nem beszélhetsz róla úgy, mint a gyerekedről –

parancsolta.
– Tudom.
– Eugénia régi szobáját rendeztem át neki, és

szerződtettem egy dajkát, aki gondoskodik róla. A neve
Mrs. Clark. Semmi olyat ne mondj neki, amitől mást hihetne,
mint amit mi mondtunk – figyelmeztetett gyorsan. –
Megértetted? – Bólintottam. – Rendben – mondta, és
hátrébb lépett. – Megnézheted, de ne felejtsd el, amit
mondtam, Lillian.

– Mikor lesz a Mama temetése? – kérdeztem.
– Két nap múlva – mondta. – Kihívom az orvost, aztán a

temetkezési vállalkozót, hogy készítsék elő.
Becsuktam a szemem, és nagyot nyeltem, azután, anélkül

hogy ránéztem volna, elmentem mellette, le a lépcsőn. Úgy



éreztem, mintha lebegve sodródnék a folyosón addig a
szobáig, ami valamikor Eugénia világa volt.

Mrs. Clark ötvenes évei végén, hatvanas évei elején
járhatott, világosbarna haja volt, és lágy, gesztenyeszín
szeme. Alacsony nő volt, nagymamamosollyal és kellemes
hanggal. Csodálkoztam, hogy tudott a Papa egy ilyen
rátermett, kedves és nagyszerű asszonyt találni a munkára.
Nyilvánvalóan szakképzett dajka volt, fehér egyenruhát
viselt.

Meglepődtem, mennyire megváltozott Eugénia szobája.
Egy gyerekágy, valamint a hozzátartozó öltöztető- és
pelenkázóasztal váltották fel Eugénia összes régi bútorát, a
tapéta is világosabb lett, hogy menjen az új függönyökhöz.
Bárki, aki eljön majd megnézni a gyereket – és különösen
Mrs. Clark –, joggal hiheti, hogy a Papa szereti a kisbabáját.

Az viszont nem lepett meg, hogy a földszinten akarta a
babát, távol a saját hálószobájától, Emilyétől és az
enyémtől. Charlotte véletlenül jött, és Emily agyában egész
biztosan a bűn gyermekének számított. A Papa nem akart
szembenézni az igazsággal, hogy mit tett, és valahányszor
Charlotte felsír, ez arra emlékeztette volna. Így csak ritkán
kellett látnia.

Ahogy beléptem, Mrs. Clark felállt a gyerekágy melletti
székről.

– Jó napot! – mondtam. – Én vagyok Lillian.
– Tudom, drágám. Emily nővéred mindent elmondott

rólad. Sajnálom, hogy nem érezted jól magad. Még a
húgocskádat sem láttad, ugye? – kérdezte, és rámosolygott
a gyerekágyban fekvő kisbabámra.

– Nem – hazudtam.
– A kis drágaság alszik, de idejöhetsz és megnézheted –

mondta Mrs. Clark.



Közelebb mentem a gyerekágyhoz, és ránéztem
Charlotte-ra. Olyan picikének tűnt, a feje nem nagyobb, mint
egy alma. Apró öklét alvás közben összeszorította, az ujjai
rózsaszínűek és liliomfehérek voltak.

Rendkívüli mértékben szerettem volna benyúlni érte, a
karomba venni, a mellemhez szorítani és csókokkal borítani
apró arcát. Olyan nehéz volt elhinni, hogy a sok fájdalom és
kínszenvedés ilyen drága szép kis teremtményt
eredményezhet. Még arra is gondoltam, hogy talán dühös
leszek rá, amikor először megnézem, de abban a
pillanatban, ahogy megpillantottam azt a picike orrot és
szájat, az apró állat és játék babára emlékeztető testet,
csak nagy szeretetet és melegséget éreztem.

– Most kék szeme van, de a kisbabák szemének gyakran
megváltozik a színe, ahogy nőnek – mondta Mrs. Clark. – És
ahogy láthatod, a haja világosbarna, és rengeteg arany
árnyalat is van benne –, akárcsak a tiedben. De ez nem
szokatlan. A lánytestvéreknek gyakran ugyanolyan színű a
hajuk még akkor is, ha ilyen sok év van közöttük. Milyen
színű az édesanyád haja? – kérdezte ártatlanul, mire én
remegni kezdtem, egyre erősebben. A könnyek végigfolytak
az arcomon. – Mi a baj, drágaságom? – kérdezte Mrs.
Clark, és hátrébb lépett. – Fáj valami?

– Igen, Mrs. Clark... méghozzá nagyon. Az édesanyám...
az édesanyám meghalt. A kisbaba születése ebben a
legyengült állapotban túl sok volt neki – préseltem ki a
szavakat, és úgy éreztem magam, mintha a Papa hasbeszélő
lenne, és én volnék a bábuja. Mrs. Clark álla leesett, azután
gyorsan megölelt.

– Szegény kis drágaságom. – Ránézett a kisbabára. –
Szegény, szegény drágaságok – mondta. – Ekkora
boldogságra micsoda csapás.



Csak most ismerkedtem meg ezzel a kedves nővel, és alig
tudtam róla valamit, de a karjától vigaszt kaptam, és a válla
puha volt. Beletemettem az arcom, és alaposan kisírtam
magam. A zokogásomtól felébredt Charlotte. Gyorsan
megtöröltem az arcom, és figyeltem, Mrs. Clark hogy veszi
ki a gyerekágyból.

– Akarod a karodban tartani? – kérdezte.
–  Ó, igen – mondtam. – De még mennyire.
A karomba vettem, és finoman dajkáltam, csókolgattam az

aprócska arcát és homlokát. Pillanatokon belül abbahagyta
a sírást és újra elaludt.

– Ezt nagyon ügyesen csináltad – mondta Mrs. Clark. –
Biztos vagyok benne, egy nap nagyszerű anya lesz belőled.

Szó nélkül visszaadtam a kisbabát Mrs. Clarknak, és
kimenekültem a gyerekszobából. A szívem úgy elszorult,
hogy minden második ütemet kihagyott.

Aznap délután megérkezett a temetkezési vállalkozó az
embereivel, és előkészítették a Mamát. A Papa legalább azt
megengedte, hogy én válasszam ki a ruhát, amelyikben
eltemetik, mondván, hogy Emilynél jobban tudom, a Mama
melyik ruhát szeretné. Egy vidámat választottam, olyan
csinosát, amiben valóban úgy érezhette magát, mint egy
nagy déli ültetvény úrnője, egy fehér szaténból készült
hosszú, hímzett aljú ruhát. Emily természetesen tiltakozott,
azt mondta, hogy a ruha túl vidám egy temetéshez.

De én tudtam, hogy gyászolók jönnek majd a nyitott
koporsóhoz, hogy leróják kegyeletüket, és azt is tudtam,
hogy a Mama nem akarna ijesztően és szomorúan festeni.

– A sír az egyedüli hely – jelentette ki Emily az ő
jellegzetesen prófétai módján ahová senki nem viheti
magával a hiúságot. – Én azonban nem engedtem.



– A Mama eleget szenvedett, amíg ebben a házban élt –
mondtam határozottan. – Ez a legkevesebb, amit
megtehetünk érte.

– Nevetséges – motyogta Emily, de a Papa bizonyára
figyelmeztette, hogy kerülje az összetűzéseket, és ne vágjon
savanyú képet a gyász ideje alatt. Rengeteg látogató jött el,
és így is túl sok pletykát suttogtak rólunk eldugott
sarkokban és zárt ajtók mögött. A nővérem egyszerűen
sarkon fordult, és magamra hagyott a temetkezési
vállalkozókkal. Kikészítettem nekik a Mama öltözékét,
elővettem még a cipőjét és a kedvenc karkötőit, nyakláncait
is. Megkértem őket, hogy fésüljék meg a haját, és adtam
nekik az illatos hintőporából is.

A koporsót a Mama olvasószobájában helyezték el, ahol
idejének nagy részét töltötte. Emily és a lelkész úr
felállították a gyertyákat, és letakarták fekete szövettel a
padlót a koporsó alatt. Az ajtóban álltak, és üdvözölték a
gyászolókat, akik végső kegyeletüket jöttek leróni.

Emily nagyon meglepett a gyásznak azokban a napjaiban.
Először is sosem hagyta el a szobát, csak ha a fürdőszobába
ment, és szigorú böjtöt tartott, kizárólag vizet ivott. Hosszú
órákon keresztül ott térdelt és imádkozott a Mama
koporsója mellett, és még késő este sem hagyta abba.
Amikor nem tudtam aludni, és lementem, akkor is ott
találtam lehajtott fejjel. A szobában csak a gyertyák fénye
pislákolt.

Fel sem nézett, amikor bementem és odaléptem a
koporsóhoz. A Mama sápadt arcát néztem, és odaképzeltem
rá egy finom, puha mosolyt. Szerettem volna azt hinni, hogy
örül a lelke, és tetszik neki, ahogy elrendeztem. Hiszen
olyan fontos volt neki, hogy néz ki mások, különösen más
nők előtt.



Kevés ilyen nagy temetés volt a környékünkön. Még a
Thompson család is eljött, a szívükben kellőképpen
megbocsátottak nekünk Niles haláláért ahhoz, hogy velünk
gyászoljanak a szertartás alatt és a sírnál. A Papa a legjobb
sötét öltönyét vette fel, Emily a legszebb sötét ruháját
viselte. Rajtam is sötét ruha volt, de azt a
szerencsekarperecet is felvettem, amit két éve kaptam a
Mamától a születésnapomra. Charles és Vera a legjobb
ünnepi ruhájukat vették fel, és a kis Lutherre is szép inget,
nadrágot adtak. A kisfiú komolynak látszott, és zavarban
volt, ahogy az édesanyja kezét fogta. A halál a gyerekeket
zavarja meg a leginkább, akik mindennap úgy ébrednek fel,
hogy amit csinálnak és látnak, az mind örökkévaló,
különösen a szülei és más fiatalok szülei.

Engem azonban nem érdekeltek a gyászolók. Mikor a
lelkész úr belekezdett a gyászmisébe, a tekintetemet a
Mama immáron lezárt koporsójára szegeztem. Nem sírtam
egészen addig, amíg a sírhoz nem mentünk és a Mamát le
nem engedték, hogy Eugénia mellett térjen örök nyugovóra
a családi földben. Imádkoztam érte, hogy újra együtt
legyenek, és reméltem, hogy megvigasztalják egymást.

Mielőtt elfordultunk a sírtól, a Papa megtörölte a szemét a
zsebkendőjével, de Emily egy csepp könnyet sem ejtett. Ha
sírt is, csak magában tette. Láttam, ahogy néhányan nézték,
összesúgtak és a fejüket csóválták. Emilyt egy csöppet sem
érdekelte, hogy mások mit gondolnak róla. Azt hitte, hogy
ezen a világon semmi, amit az emberek tesznek, mondanak,
vagy ami történik, nem olyan fontos, mint ami az élet után
jön. Csak a másvilágra koncentrálta a figyelmét, és a
mennyországba vezető út előkészületeire.

Többé már nem tudtam gyűlölni a viselkedéséért.
Charlotte születésével és a Mama halálával történt valami
bennem. A dühöt és a türelmetlenséget sajnálat és megértés



váltotta fel. Végre rájöttem, hogy hármunk közül Emily a
legsajnálatraméltóbb. Még szegény beteg Eugénia is jobb
helyzetben volt, mert ő legalább tudott valamit élvezni
ebből a világból, a szépségéből és a melegéből, míg Emily
semmi másra nem volt képes, mint boldogtalanságra és
bánatra. Az ő világa a temető volt. Attól kezdve, hogy
megtanult járni, úgy mozgott, mint egy temetkezési
vállalkozó. Árnyékba burkolódzott, csak egyedül érezte
magát biztonságban és kényelemben. Szorosan körülvette
magát bibliai történetekkel és idézetekkel, amelyeket
leginkább felhős ég alatt szeretett ismételgetni.

A temetés, valamint az azt követő tor újabb ürügy volt a
Papának az ivásra. A kártyacimboráival egymás után
hajtotta fel az italokat, míg végül elaludt a széken. A
következő néhány nap során a Papa drámai változásokon
ment keresztül, mind a szokásait, mind a viselkedését
illetően. Az egyik az volt, hogy többé már nem kelt korán, és
nem volt ott a reggelizőasztalnál, mikor lementem. Kezdett
késni a reggeliről. Egy reggel meg sem jelent, és
megkérdeztem Emilyt, hogy hol lehet. A nővérem csak
nézett rám, és megrázta a fejét. Ezután félhangosan
elmormogott egy imádságot.

– Mi van, Emily? – kérdeztem határozottan.
– A Papa napról napra egy kicsit jobban enged az ördög

csábításának – jelentette ki.
Majdnem elnevettem magam. Hát nem látta Emily, hogy a

Papa már jó ideje a Sátánnal cimborál? Hogyan bocsáthatta
meg neki az italozást, a szerencsejátékot és a szánalmas
ügyeit, mikor elment otthonról az úgynevezett üzleti útjaira?
Valóban elvakította és megtévesztette az álszent jámborság,
amit a Papa idehaza tanúsított? Tudta, mit tett velem a
Papa, és mégis megpróbálta megbocsátani úgy, hogy engem
és az ördögöt hibáztatta érte. De hol marad a Papa



felelőssége?
Emilyt voltaképpen az aggasztotta, hogy a Papa végül már

a képmutatással is felhagyott. Nem jelent meg a
reggelizőasztalnál, hogy elmondja a reggeli imákat, és a
Bibliát sem olvasta. Minden este álomba itta magát, és
amikor felébredt, nem öltözött fel tisztességesen, nem
borotválkozott; ápolatlannak látszott. Mihelyt képes volt rá,
elment otthonról a törzshelyére, ahol szerencsejátékkal
töltötte az éjszakát, füstös szobákban kártyázott. Tudtuk,
hogy az ilyen helyeken kétes hírű nők is vannak, akiknek az
a kizárólagos céljuk, hogy a férfiakat szórakoztassák, és
megadják nekik a kívánt gyönyöröket.

Az ivás, a tivornya és a szerencsejáték elvonta a Papa
figyelmét a Meadows-farm irányításáról. Hetek teltek el
úgy, hogy a munkások hiába panaszkodtak, nem kapták meg
a bérüket. Charles ugyan megpróbálta megjavítani és
karbantartani a kiöregedett berendezéseket és
szerszámokat, de ő is olyan volt, mint az a kisfiú, aki a gáton
keletkezett rést az ujjával próbálta befogni. Valahányszor
egy újabb panaszt vagy valami lesújtó hírt említett a
Papának, a Papa dühbe gurult, és az északiakat vagy a
külföldieket hibáztatta. Végül rendszerint részeg kábulatba
itta magát, és nem történt semmi, egyetlen probléma sem
oldódott meg.

A Meadows-farm fokozatosan kezdett úgy kinézni, mint
egy elhanyagolt régi ültetvény, amelyet elhagytak, vagy
feldúlta a polgárháború. Nem volt pénz az istállók és a
kerítések kimeszelésére, egyre kevesebb alkalmazott volt
hajlandó a Papa dührohamait elviselni, meg hogy rendre
késlekedett a fizetésekkel. A Meadows-farm gazdasága
egyre ziláltabb lett, lassan atomjaira hullott szét, míg végül
alig volt annyi bevétel, amivel működtetni lehetett volna.

Emily nem bírálta nyíltan a Papát, inkább azt kereste, hol



takarékoskodhat a házban. Utasította Verát, hogy egyre
olcsóbb ételeket készítsen. A ház legnagyobb része sötét
volt és hideg, már nem is porszívóztak. Gyászlepel borult az
egykor szép és büszke déli otthonra.

A Mama nagyszerű mulatságainak és vacsoraestjeinek
emlékei, a zene és a nevetés hangjai egyre gyengültek, már
csak a fényképalbumok borítói között megbújó árnyak
voltak. A zongora lehangolódott, a függönyök porosan és
piszkosan lógtak, a valamikor gyönyörű virágágyak és
bokrok átadták helyüket a gaznak.

Ami számomra szép és érdekes volt, abból semmi sem
maradt, csupán a kisbabám, Charlotte. Segítettem Mrs.
Clarknak a gondozásában. Együtt figyeltük a fejlődését,
amíg meg nem tette az első lépést, ki nem mondta az első
értelmes szót. Ez nem a Mama vagy a Papa volt, hanem
Lil... Lil...

– Milyen csodálatos és a helyzethez illő, hogy a te neved
az első értelmes szó, amit kiejtett – jelentette ki Mrs. Clark.
Természetesen nem tudhatta, hogy tényleg mennyire
csodálatos és a helyzethez illő volt, noha időnként
megfordult a fejemben, hogy többet tud, mint amennyit
mutat. Hogyan tudott az arcomra nézni, mikor a karomban
tartottam Charlotte-ot vagy játszottam vele, vagy etettem,
úgy, hogy nem vette észre, Charlotte a gyerekem, és nem a
húgom. És hogy nem tartotta különösnek, hogy a Papa
mennyire kerüli a kisbabát?

Azért néhány alapvető dolgot a Papa is megtett. Időnként
bekukkantott, hogy valami szép ruhában megnézze a
kislányt vagy lássa az első lépéseit. Egy fényképésszel le is
fényképeztette a „három” gyerekét, de az idő legnagyobb
részében úgy bánt Charlotte-tal, mintha a kijelölt gyámja
lenne.



Vagy egy hónappal a Mama halála után visszatértem az
iskolába. Még mindig Miss Walker volt a tanárnő, és egész
meglepődött azon, milyen jól lépést tartottam a
tananyaggal. Gyakorlatilag csak néhány hónap kellett hozzá,
és már ismét vele együtt dolgoztam, tanítottam a
kisebbeket, mint afféle segédtanító. Emily már nem járt
iskolába, és sem őt, sem a Papát nem érdekelte, mit csinálok
ott.

Mikor Charlotte alig múlt kétéves, mindennek hirtelen
vége szakadt. A Papa vacsoránál bejelentette, hogy el kell
küldenie Mrs. Clarkot.

– Már nem engedhetjük meg őt magunknak – közölte. –
Lillian, mostantól fogva te, Emily és Vera vigyáztok a
babára.

– De mi lesz az iskolai munkámmal, Papa? Én magam is
tanárnak készülök.

– Most abba kell hagynod – mondta. – Amíg a dolgok
jobbra nem fordulnak.

Én azonban tudtam, a helyzet sosem fog jobbra fordulni. A
Papát már nem érdekelték a saját üzleti ügyei, ideje java
részét ivással és szerencsejátékkal töltötte. Néhány hónap
alatt éveket öregedett. A hajába ősz szálak vegyültek; az
arca és az álla megereszkedett, a szeme alatt sötét karikák
és táskák voltak.

Egymás után kezdte eladogatni a gazdag déli földeket.
Amit nem adott el, azt bérbe adta, és meg kellett elégednie
az ebből származó jelentéktelen bevétellel. A pénz azonban
meg sem melegedhetett a kezében, már rohant és
elkártyázta.

Sem Emily, sem én nem tudtuk, milyen rosszul állnak a
dolgok, míg egyszer a Papa késő éjszaka haza nem jött egy
ivással és kártyázással töltött este után, és be nem ment az



odújába. Az egész házat felverő pisztolylövés hangjára
ébredtünk. Úgy éreztem, hogy minden vér a lábamba tolul.
A szívem vadul dobogott. Gyorsan felültem és hallgatóztam,
de halálos csend volt. Felvettem a köntösömet, belebújtam a
papucsomba, és kiszaladtam a szobámból. Az
előcsarnokban Emilyvel találkoztam.

– Mi volt ez? – kérdeztem.
– Lentről jött – mondta. Sötét, rosszat sejtető pillantással

nézett rám. Lementünk a lépcsőn. Emily hozott egy
gyertyát, mert újabban sötétség volt a földszinten, azután,
hogy lefeküdtünk.

A nyitott ajtóból fény szűrődött ki. Dobogó szívvel mentem
Emily mögött, és beléptem vele a szobába. Ott találtuk a
Papát, ahogy lezuhant az ágyra, kezében füstölgő pisztoly.
Nem halt meg, még csak meg sem sebesült. Megpróbált
véget vetni az életének, de az utolsó pillanatban elfordította
a homlokáról a pisztoly csövét, és a szemközti falba lőtt.

– Mi van? Mi történt, Papa? – tudakolta Emily. – Miért ülsz
ott azzal a pisztollyal?

– Bárcsak halott lennék – válaszolta. – Mihelyt lesz hozzá
erőm, újra megpróbálom – nyöszörögte, ami annyira nem
volt rá jellemző, hogy kétszer is oda kellett néznem, hogy
megbizonyosodjak, belőle jött a hang.

– Nem, nem teszed – jelentette ki Emily, és kivette a
kezéből a pisztolyt. – Az öngyilkosság bűn. Ne ölj.

A Papa bágyadt pillantást vetett rá. Még sosem láttam
ennyire gyengének és legyőzöttnek.

– Nem tudod, hogy mit tettem, Emily. Nem tudod.
– Akkor hát mondd meg – mondta élesen Emily.
– Elkártyáztam a Meadows-farmot. Elveszítettem a

családi örökségemet – jajgatta. – Egy Cutler nevű ember



nyerte el, aki még csak nem is farmer. Szállodát vezet a
tengerparton – mondta lekicsinylően.

Rám nézett, és mindazok ellenére, amit velem és a
Mamával tett, csak sajnálni tudtam.

– Ezt tettem, Lillian – mondta. – Az az ember
mindannyiunkat kirakhat a hidegbe, amikor kedve tartja.

Emily tehetetlenül belekezdett az egyik imájába.
– Ez nevetséges – mondtam. – Valamit, ami ilyen hatalmas

és fontos, mint a Meadows-farm, nem lehet csak úgy
elkártyázni. Ez lehetetlen. – A Papa szeme tágra nyílt a
meglepetéstől. – Biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk
akadályozni – jelentettem ki olyan magabiztossággal, hogy
magam is meglepődtem rajta. – Most menj aludni, Papa, és
majd reggel tiszta fejjel megoldást találsz a problémára.

Sarkon fordultam és magára hagytam, ahogy ott ült, tátott
szájjal. Magam sem tudtam, miért volt hirtelen olyan fontos,
hogy megvédjem ezt a széthullóban lévő, öreg déli
ültetvényt, amely nemcsak az otthonom, hanem a börtönöm
is volt. Egy dologban biztos voltam – nem azért volt fontos,
mert a Booth család otthona.

Talán azért volt az, mert itt élt Henry, Louella, Eugénia és
a Mama. Talán egyszerűen maga miatt volt fontos, a tavaszi
reggelek miatt, amikor minden tele van a feketerigók és a
kék szajkók hangjával, az udvarban virágzó magnóliák és az
öreg verandákra felfutó lilaakác miatt. Ezt mégsem
érdemelte a Meadows.

Ötletem azonban nem volt a megmentésére. Azt sem
tudtam, hogy magamat hogy tudnám megmenteni.



14
ELVESZETT MÚLT, MEGTALÁLT JÖVŐ

A soron következő napokban a Papa nem említette, hogy
egyszerűen eljátszotta pókeren a Meadows-farmot. Arra
gondoltam, hogy talán összeszedte magát, és kigondolt
valamit a probléma megoldására. Az egyik reggelinél
azonban megköszörülte a torkát, meghúzta a bajuszát, és
bejelentette:

– Bill Cutler ma délután eljön, hogy megnézze a házat és a
birtokot.

– Bill Cutler? – kérdezte Emily, felvonva a szemöldökét.
Nem szerette, ha vendégek jöttek hozzánk, különösen ha a
látogatók idegenek.

– Az az ember, aki elnyerte tőlem az ültetvényt – közölte a
Papa elfúló hangon. Ökölbe szorított kezével hadonászni
kezdett az arca előtt. – Ha legalább egy tétet össze tudnék
szedni, visszamehetnék pókerezni, és éppoly gyorsan
visszanyerném, mint ahogy elvesztettem.

– A hazárdjáték bűn – közölte Emily megrovóan.
– Én tudom, hogy mi a bűn és mi nem az. A családi

ültetvényt elveszíteni bűn. Ez az, ami bűnnek számít –
ordította a Papa, de Emily még csak meg se rezzent. Nem
hátrált meg, és leereszkedő testtartásán sem változtatott. A
tekintetek csatájában Emily verhetetlen volt. A Papa
elfordította róla az arcát, és dühösen rágta az ételt.

– Ha ez az ember a partvidéken, Virginia Beachben lakik,
mi szüksége van itt egy ültetvényre? – kérdeztem.

– Hogy eladja, te buta – vágta rá.



Talán Emilyről vettem példát, ahogy olyan rezdüléstelenül
és magabiztosan ült az asztal másik oldalán, vagy a magam
növekvő öntudata eredményezte, de nem hátráltam meg,
akármi volt is az oka.

– A dohánypiac nagyon beszűkült, különösen a kisebb
termelők számára; az épületeink javításra szorulnak. A
berendezések nagy része öreg és elavult. Charles folyton
panaszkodik, hogy mindig elromlik valami. Feleannyi
tehenünk és csirkénk sincs, mint amennyi volt. A kerttel, a
szökőkutakkal és a sövényekkel már hosszú hónapok óta
nem törődik senki. A ház is elég roskatag. Nem egykönnyen
fog vevőt találni egy öreg, lepusztult ültetvényre – mutattam
rá.

– Egen, ez mind igaz – ismerte be a Papa. – Nem
gazdagszik meg belőle, az biztos, de akármilyen keveset hoz
is neki, talált pénz, nem igaz? Ha majd találkozol vele,
magad is látni fogod, hogy pont az a fajta, aki szeret mások
életével és javaival játszani. Nincs szüksége a pénzre –
mondta a Papa.

– Ez borzasztóan hangzik – mondtam. A Papa szeme tágra
nyílt.

– Egen, de aztán nehogy feldühítsd, ha benéz. Egyezkedni
akarok azzal az emberrel, hallod?

– Ami engem illet, egyáltalán nem szükséges találkoznom
vele – mondtam, és tényleg kerülni akartam a találkozást. El
is kerültem volna, ha a Papa nem hozza be Charlotte
gyerekszobájába, mikor éppen játszottam vele. Mindketten
a padlón ültünk, Charlotte-nak nagyon tetszett a Mama
egyik gyöngyberakásos hajkeféje, amelyikkel a haját
szoktam kefélni. Valahányszor vele voltam, mindenkiről és
mindenről megfeledkeztem. Teljesen a hatása alá kerített az
érzés, hogy egy olyan gyereket érinthetek és csókolhatok,



aki a saját testemből született. Nem hallottam meg a
lépteket az előszobában, és azt sem éreztem meg, hogy
valaki néz.

– És ő kicsoda? – hallottam egy hangot az ajtó felől, ahol a
Papa állt a magas, napbarnított idegennel, aki sötét,
hamiskás szemmel, fanyar mosollyal nézett rám. Karcsú,
széles vállú férfi volt, hosszú karú, finom kezű. A kezén nem
látszott kemény munka nyoma, manikűrözött és ápolt volt,
akár egy nőé. Később megtudtam, hogy a bőrkeményedés a
tenyerén a vitorlázás eredménye, akárcsak a napbarnított
bőr.

– Ez a másik két lányom – mondta a Papa. – A kisbaba
neve Charlotte, ő pedig Lillian. – A Papa a mennyezetre
emelte a tekintetét, jelezve, hogy álljak fel és üdvözöljem az
idegent. Vonakodva felkeltem, lesimítottam a szoknyámat,
és előreléptem.

– Szervusz, Lillian. Bill Cutler vagyok – mondta a férfi,
felém nyújtva sima ujjait. Megfogtam a kezét, és
megráztam, de ő nem engedte el mindjárt az enyémet.
Ehelyett még szélesebben elmosolyodott, és szinte felfalt a
szemével. A lábujjamtól kezdve mindent megnézett rajtam.
A tekintete hosszasan elidőzött a mellemen és az arcomon.

– Jó napot – mondtam. Finoman, de határozottan
visszahúztam a kezem.

– Neked kell vigyáznod a kisbabára, ugye? – kérdezte. A
Papára néztem, aki nem mozdult, a szemét rám szegezte, és
idegesen rángatta a bajuszát.

– Megosztom a felelősséget a házvezetőnőnkkel, Verával
és Emily nővéremmel – válaszoltam gyorsan, de mielőtt
elfordulhattam volna, újra megszólalt.

– Le merem fogadni, hogy a kisbaba a te társaságodat
kedveli a legjobban – mondta.



– Szeretek vele lenni.
– Ez az, éppen ezért. Egy kisgyerek megérzi az ilyesmit.

Tapasztaltam néhány családnál, akik a szállodámba járnak.
Pompás szállodám van az óceán partján – dicsekedett.

– Ez nagyszerű – mondtam olyan unottan, ahogy csak
tudtam. Ő azonban nem tágított. Olyan makacs volt, mint
egy bulldog. Felvettem Charlotte-ot a karomba.
Érdeklődéssel szemlélte Bill Cutlert, de az idegen kizárólag
csak énrám összpontosította a figyelmét.

– Le merem fogadni, a papátok sosem visz el benneteket,
lányokat kirándulni az óceánhoz, ugye?

– Nincs vesztegetni való időnk szórakozásokra – szólalt
meg gyorsan a Papa.

– Én is azt hiszem. Maga inkább a kártyán veszítget –
jegyezte meg Bill Cutler. A Papa arca vörösre vált. Az
orrcimpája megrándult, az ajka megfeszült, de sikerült
magában tartania felháborodását. – Természetesen ez
szégyen rád és a testvéreidre nézve, Lillian – mondta Bill
Cutler újra felém fordulva. – A fiatal nők nem hagyhatják ki
a partot, különösen a csinos fiatal nők – tette hozzá, és a
szeme pajkosan csillogott.

– A Papának igaza van – mondtam. – Nagyon sok a
tennivalónk, mióta a farm ilyen nehéz helyzetben van. Nem
engedhetjük meg a fenntartását, azzal kell megelégednünk,
amink van.

A Papa szeme elkerekedett, de elhatároztam, mindent
megpróbálok, hogy a Meadows-farmot inkább átoknak, mint
áldásnak állítsam be.

– Az a helyzet, hogy mindennap valami más romlik el vagy
megy tönkre. Igazam van, Papa?

– Hogy mi? – Megköszörülte a torkát. – Igen.



– Úgy tűnik, van egy nagyon okos fiatal nő a családjában,
Jed – mondta vigyorogva. – Erről eddig hallgatott... teljes
titokban tartotta. Mit szólna hozzá, ha most kis időre
kölcsönkérném?

– Hogy? – kérdeztem gyorsan. A látogató elnevette magát.
– Azért, hogy megmutassa nekem a birtokot –

magyarázta. – Fogadni mernék, hogy jobban megmutatod és
több információt adsz, mint Jed tenné. Nos, Jed?

– A kisbabára kell vigyáznia – mondta a Papa.
– Ugyan már, Jed. Egy-két órára felválthatja valaki. Így

sokkal jobban érezném magam – tette hozzá, ezúttal a
Papára szegezve barna szemét. Látszott, a Papa
kényelmetlenül érzi magát, utálta az ilyen helyzeteket, ha
nyomást gyakoroltak rá és mások irányították, de csak
bólintott.

– Rendben van. Lillian, vezesd körbe Mr. Cutlert. Mutass
meg neki mindent, amit látni akar. Majd beküldőm Verát,
hogy vigyázzon Charlotte-ra – mondta a Papa, és füstölögve
kiment, hogy ideküldje Verát.

– A papám többet tud az ültetvényről, mint én –
panaszkodtam, és betettem a kisbabát a járókájába.

– Talán. De talán mégsem. Nem vagyok ám bolond. Bárki
láthatja, hogy nem törődött annyit ezzel a birtokkal, mint
amennyit kellett volna. – Közelebb jött hozzám, olyan közel,
hogy a tarkómon éreztem a leheletét. – Fogadni mernék,
elég sokat dolgozol itt, ugye?

– Megteszem, amit kell – mondtam, és lenyúltam, hogy
odaadjam a kisbabának az egyik játékát. Nem akartam
ránézni Bill Cutlerre. Kényelmetlenül éreztem magam
fürkész férfitekintete alatt. Mikor Bill Cutler nézett, az
egész testemet bámulta, beszéd közben a tekintete le-fel
vándorolt rajtam. Az eladásukra váró rabszolgalányok



érezhették úgy magukat, mint én.
– És mik azok a a tennivalók? Azonkívül, hogy a húgodra

vigyázol?
– Segítek a Papának a könyvelésben – mondtam. Bill

Cutler még szélesebben mosolygott.
– Gondoltam, hogy valami ilyesmit csinálsz. Nagyon okos

fiatal nőnek látszol, Lillian. Fogadni mernék, hogy az utolsó
centig ismered a tartozásokat és követeléseket.

– Csak annyit tudok, amennyit a Papa jónak lát – mondtam
gyorsan. A vendégünk vállat vont.

– Még nem találkoztam olyan nővel, aki hagyná, hogy egy
férfi határozza meg neki, mit akar tudni vagy csinálni, ha
tenni vagy tudni akar valamit – incselkedett. Úgy tudta
forgatni a szemét és csücsöríteni a száját, hogy attól
minden, amit mondott, egy másik, bujább jelentést kapott.
Nagyon megörültem, amikor Vera megjelent az ajtóban.

– A százados úr küldött – mondta.
– A százados úr? – ismételte meg Bill Cutler, és elnevette

magát. – Ki a százados úr?
– Mr. Booth – válaszolta Vera.
– Minek a századosa? Egy megvert seregé? – Újra

felnevetett, és felém nyújtotta a karját. – Miss Booth?
Verára pillantottam, aki láthatóan bosszús volt, aztán

vonakodva belekaroltam Bill Cutlerbe, és hagytam, hogy
elvezessen.

– Először a földeket nézzük meg? – kérdezte, ahogy a
bejárathoz értünk.

– Amit szeretne, Mr. Cutler – válaszoltam.
– Ugyan, kérlek, szólíts csak Billnek. Én vagyok a második

William Cutler, de jobban szeretem a Bill nevet. Ez...



közvetlenebb, és szeretem a közvetlenséget a csinos
nőkkel.

– Ezt el is tudom képzelni – mondtam, mire harsogó
nevetésben tört ki.

Amikor kiléptünk a tornácra, megállt és megszemlélte a
földeket. Szégyen fogott el, hogy ezt kell mutogatnom. A
szívem is összeszorult, látva, mennyire elhanyagoltak a
virágágyak, milyen rozsdásak a vaspadok, és milyen koszos
víz csordogál a szökőkutakban.

– Ez valamikor csuda szép ültetvény lehetett – mondta Bill
Cutler. – A bekötőúton végigjövet önkéntelenül is arra
gondoltam, hogy nézhetett ki vajon fénykorában.

– Az is volt – mondtam szomorúan.
– Ez a baj a régi Déllel. Nem akar új Dél lenni. Ezek az

öreg dinoszauruszok nem hajlandók elismerni, hogy
elvesztették a polgárháborút. Egy üzletembernek új,
hathatósabb módon kell intézni az ügyeit, és ha Északról jó
ötletek jönnek, akkor miért ne használhatnánk ezeket?
Vegyük az én esetemet – mondta. – Átvettem az apám
fogadóját, és egy nagyon szép szállodát csináltam belőle.
Igen előkelő vendégek keresik fel. Roppant értékes ingatlan
az óceán partján. Idővel... nos, idővel nagyon gazdag ember
leszek, Lillian. – Egy kis szünetet tartott. – Nem mintha
most nem lenne elég pénzem.

– Bizonyára van bőven, ha minden idejét kártyázással
töltheti, és elnyeri más, szerencsétlenebb emberek feje felől
a tetőt – vetettem oda. Újra hangosan elnevette magát.

– Tetszik a stílusod, Lillian. Hány éves vagy?
– Majdnem tizenhét vagyok – mondtam.
– Tökéletes kor... romlatlan, és mégis valami kifinomultság

árad belőled, Lillian. Sok fiú barátod volt?



– Ehhez semmi köze. A kertben akar vizsgálódni és nem a
múltamban – válaszoltam. Ismét nevetésben tört ki. Úgy
tűnt, akármit teszek vagy mondok, semmi sem hozza ki a
sodrából. Minél makacsabb és barátságtalanabb voltam,
annál jobban tetszettem neki. Csüggedten levezettem a
lépcsőn, körbe az istállókhoz, a füstölőházhoz, a zárt
tornáchoz és a pajtákhoz, amelyek tele voltak régi, rozsdás
munkaeszközökkel. Bemutattam Charlesnak, aki elmondta,
milyen rossz állapotban van a felszerelésünk, és milyen sok
gép szorul cserére. A vendégünk hallgatta, de észrevettem,
teljesen mindegy, mit mutatok neki vagy kivel ismertetem
össze, csakis engem bámul.

Erősebben dobogott a szívem tőle, de ez nem afféle
kellemes izgalom volt. Nem azzal a puha, lágy tekintettel
nézett rám, mind hajdan az édes Niles, hanem leplezetlenül
kéjsóvár pillantásokkal. Mikor az ültetvényről beszéltem
neki, figyelt, de egy szó sem jutott el a tudatáig. Csak állt
fanyar mosollyal az arcán, a szeme teli vággyal.

Végül bejelentettem, hogy a sétánk véget ért.
– Ilyen hamar? – panaszkodott. – Éppen most kezdtem jól

érezni magam.
– Ez minden, amit láttunk – mondtam. Nem akartam túl

messzire menni vele a háztól, nem éreztem magam
biztonságban Mr. Bill Cutler társaságában. – Láthatja tehát,
csak gondot nyert magának – tettem hozzá. – A Meadows-
farm csak egy lyuk lesz a pénztárcáján.

Nevetett.
– A papád tanított be, hogy ezt mondd? – kérdezte.
– Mr. Cutler...
– Bill.
– Bill. Semmit sem hallott vagy látott az elmúlt órában? Az



állítja, hogy a Dél új, bölcs, modern gondolkodású
üzletemberei közé tartozik. Túlzásnak tartja, amit mondok?

Egy pillanatra eltűnődött, majd megfordult és körülnézett,
mintha csak most venné észre, milyen állapotban van a
Meadows. Bólintott.

– Igazad lehet... – mondta mosolyogva – de nekem egy
centembe sem került, és ha akarnám, egyszerűen
elárverezhetném apránként.

– Megteszi? – kérdeztem dobogó szívvel.
Kihívó pillantással nézett rám.
– Talán. De talán nem. Attól függ.
– Mitől függ? – kérdeztem.
– Attól. – mondta, és megértettem, miért mondta a Papa,

hogy ez az ember szeret játszani a mások életével és
ingóságaival. Visszaindultam a ház felé. Bill Cutler gyorsan
utolért.

– Mit szólnál, ha meghívnálak, hogy vacsorázz velem a
szállodámban? – kérdezte. – Nem valami cifra hely, de...

– Nem, köszönöm – mondtam gyorsan. – Nem tehetem.
– Miért nem? Túl sok munka van a Papa üres

pénztárkönyveivel? – kérdezte gúnyosan. Nyilvánvalóan
nem szokott hozzá, hogy visszautasítsák.

Élesen nekitámadtam.
– Maradjunk annyiban, hogy nem érek rá – mondtam –, és

ne foglalkozzunk az okokkal.
– Milyen kis büszke – dünnyögte magában. – Nem is baj,

szeretem, ha egy nőben van kurázsi. Úgy sokkal
érdekesebb az ágyban – tette hozzá.

Elvörösödtem, és dühösen odafordultan felé.
– Ez sértő és durva megjegyzés volt, Mr. Cutler – vágtam



a fejéhez. – Lehet, hogy a déli úriembereket
dinoszauruszoknak tartja, de ők legalább tudják, hogyan kell
tisztességesen beszélni egy fiatal nővel. – Újra felharsant a
nevetése, mire gyorsan otthagytam.

Nagy bosszúságomra azonban nem egészen félóra múlva
újra megjelent Charlotte gyerekszobájának ajtajában azzal
a hírrel, hogy nálunk vacsorázik.

– Csak el akarom mondani, hogy mivel te nem fogadtad el
az én vacsorameghívásomat, így én fogadtam el a papádét –
mondta vidáman csillogó szemmel.

– A Papa meghívta? – kérdeztem hitetlenkedve.
– Nos – felelte, és kacsintott hozzá mondjuk inkább azt,

hogy kierőszakoltam belőle. Várom az esti találkozásunkat –
csúfolódott, megbillentette a kalapját, és távozott.

Borzasztóan éreztem magam, hogy egy ilyen durva és
gőgös ember betolakszik a házunkba, és ő diktál. És mindez
a Papa esztelen hazárdjátéka miatt. Most önkéntelenül is
egyetértettem Emilyvel – a szerencsejáték bűn, olyan, mint
egy betegség, mint a Papa alkoholizmusa. Nem érdekes,
mennyire rossz és fáj neki, a következő alkalommal mégsem
képes ellenállni. Csak most mi is szenvedünk miatta.

Szorosan magamhoz öleltem Charlotte-ot, és csókokkal
borítottam be az arcát. Kuncogott, és a hajamat sodorgatta
apró ujjacskáival.

– Milyen világban fogsz te felnőni, Charlotte? Remélem és
imádkozom érte, hogy neked jobb legyen, mint nekem volt –
mondtam.

Kíváncsiságtól tágra nyílt szemmel nézett rám. Nemcsak
a hanghordozásom miatt, hanem azért is, mert gyermekien
apró könnycseppek folytak túlságosan is szomorú
szememből.



Rossz anyagi helyzetünk ellenére a Papa sokkal
kiadósabb vacsorát készíttetett Verával, mint amilyeneket
akkoriban ettünk. Déli büszkesége nem engedett volna
szerényebbet, és annak ellenére, hogy nem kedvelte Bill
Cutlert, és megvetette azért, mert kártyán elnyerte tőle a
Meadows-farmot, nem lett volna képes közönséges
edényekben felszolgált, egyszerű ételekkel fogadni. Verának
elő kellett szednie a legfinomabb porcelánokat és
kristályokat. Az ebédlőasztalra hosszú fehér gyertyák
kerültek ezüst gyertyatartókban, és egy olyan hófehér
asztalterítő, amit már évek óta nem láttam az étkezéseknél.

A Papának már csak néhány üveggel maradt a drága
borából, de ezek közül kettő az asztalon volt, kísérőnek a
kacsa mellé. Bill Cutler ragaszkodott hozzá, hogy mellettem
ülhessen. Nagyon elegáns ruha volt rajta, és be kellett
ismernem, jóképű volt benne. A tiszteletlen viselkedése,
gúnyos mosolya és pajkos megjegyzései azonban továbbra is
bosszantottak és felháborítottak. Láttam, Emily mennyire
utálja, de minél dühösebben meredt rá az asztal túlsó
oldaláról. Bill Cutler szemmel láthatóan annál jobban
élvezte a vacsorát.

Majdnem elnevette magát, amikor Emily elkezdte a
bibliaolvasást és az imádkozást.

– Ti itt ezt minden este így csináljátok? – kérdezte
kételkedve.

– Természetesen – válaszolta a Papa. – Istenfélő emberek
vagyunk.

– Te, Jed? Istenfélő? – hahotázott Cutler. Az arca piros volt
a három pohár bortól, amit már megivott. A Papa gyorsan
Emilyre és rám nézett, ő is bíborvörös lett, de lenyelte a
dühét. Bill Cutler felismerte, hogy ideje gyorsan témát
változtatni. A vacsorát magasztalta, és Verát dicsérte, olyan



sok bókot zúdítva rá, hogy Vera egész belepirult. Emily a
vacsora alatt végig olyan megvető és gyűlölködő arccal
meredt rá, hogy mosolyognom kellett a szalvéta mögött. Bill
Cutler egy idő után kerülte a pillantását, inkább a Papát és
engem nézett.

A szállodájáról beszélt, hogy milyen az élet az óceán
partján, az utazásairól és arról, milyen tervei vannak a
jövőre. Ezt követően kemény vitába kezdtek a Papával a
gazdasági helyzetről és arról, hogy mit tegyen és mit ne
tegyen a kormány. Vacsora után bementek a Papa szobájába
szivarozni és brandyt inni. Segítettem Verának leszedni az
asztalt, Emily pedig elment, hogy ügyeljen Charlotte-ra.

Annak ellenére, hogy mi történt és mit tudott, Emily
sokkal inkább nővérként viselkedett Charlotte-tal, mint
velem. Éreztem, hogy gyámkodik a kisbabám felett, és
mikor egyszer megjegyzést tettem rá, a szokásos tüzes
vallási nézeteivel és jóslataival válaszolt.

– Ezt a gyermeket veszélyezteti leginkább a Sátán, mivel
pusztán testi örömökből született. Olyan szent lánggal
veszem őt körül, hogy maga a Sátán is kénytelen lesz
visszafordulni. Az első mondatai imádságok lesznek – ígérte.

– Ne akard, hogy csupa bűntudat legyen – kérleltem. –
Hadd nőjön fel normális gyerekként.

– Normális? – vetette oda. – Mint te?
– Nem. Jobb, mint én.
– Épp ez a célom – mondta.
Mivel Charlotte-tal megfoghatatlanul finoman, sőt

szeretően bánt, nem próbáltam közéjük állni. Charlotte úgy
nézett rá, mint gyermek a szülőre. Emily egyetlen szava
elég volt ahhoz, hogy Charlotte ne játsszon veszélyes
dolgokkal. Az ő felügyelete alatt csendesen és
engedelmesen tűrte az öltöztetést, és amikor Emily



lefektette aludni, nem ellenkezett.
Emily rendszerint teljesen megbabonázta a bibliai

történetek olvasásával. Mikor befejeztem a munkát, és
bementem Charlotte szobájába, Emily ölében találtam,
Mózes első könyvéből olvasott neki. Charlotte felnézett rá,
és megigézve hallgatta, ahogy Emily mély hangon utánozta
az Úr hangját.

Miután Emily befejezte a felolvasást, Charlotte kíváncsian
nézett rám. Mosolygott, és játékosan tapsolt. Könnyebb,
vidámabb pillanatokra készült, de Emily szerint a vallásos
foglalkozás után az ilyesmi nem lett volna helyénvaló.

– Ideje, hogy lefeküdjön – jelentette ki. Engedte, hogy
segítsek ágyba tenni a babát, és megpusziljam. Mielőtt
azonban kimentem volna, Emily még azt akarta, legyek
tanúja, hogy milyen sikert ért el Charlotte-nál.

– Imádkozzunk – mondta Emily, és összette a két tenyerét.
A baba rám nézett, utána Emilyre, aki megismételte a
szavait és a mozdulatait. Charlotte egymáshoz tette a két
kis tenyerét, és úgy tartotta, amíg Emily be nem fejezte a
Miatyánkot.

– Úgy utánoz, mint egy majom – szólalt meg Emily de egy
idő után érteni fogja, és ez megmenti a lelkét.

És az enyémet ki fogja megmenteni?, tűnődtem, és
felmentem a szobámba, hogy nyugovóra térjek. Ahogy
felmentem a lépcsőn, Bill Cutler nevetését hallottam a Papa
dolgozószobájából. Ez meggyorsította a lépteimet, és
igyekeztem, hogy minél nagyobb távolság és minél több ajtó
válasszon el ettől a szemtelen embertől.

Ezt azonban könnyebb volt elképzelni, mint megvalósítani.
Bill Cutler a hét összes többi napján eljött, hogy
meglátogasson minket. Úgy tűnt, hogy bármikor fordulok is
meg, ő áll mögöttem, vagy egy ablakból figyel, mikor kint



vagyok Charlotte-tal. Időnként kártyázott a Papával, néha
velünk vacsorázott, máskor pedig azzal az ürüggyel állított
be, hogy megnézi az új birtokát, mit lehet kezdeni vele.
Borzasztó volt a folytonos jelenléte, mindig arra
emlékeztetett minket, mi várhat ránk, ha pillanatnyi
szeszélye úgy hozza. Ő lett a családfő, ő irányította az
életünket, legalábbis az enyémet.

Valamelyik este, ahogy kijöttem Charlotte szobájából, és
felmentem a lépcsőn, hogy átöltözzem a vacsorához, mintha
lépéseket hallottam volna az ajtóm előtt, és amikor
kikukucskáltam a fürdőszobából, Bill Cutlert pillantottam
meg, amint bejött a szobámba. A mosakodáshoz s
fésülködéshez levettem a ruhámat, csak a kombiném volt
rajtam a bugyim és a melltartóm felett.

– Aha – mondta, mikor észrevett –, ez a te szobád?
Mint aki nem tudja, gondoltam.
– Igen, ez, és szerintem nem illik csak úgy, kopogtatás

nélkül besétálni.
– Kopogtam – hazudta. – Szerintem azért nem hallottad,

mert bent folyt a víz. – Körülnézett. – Határozottan...
egyszerű és puritán berendezés – mondta, kétségkívül egy
kissé meglepetten a puszta falak és ablakok láttán.

– Éppen most öltözöm át vacsorához – mondtam. – Nincs
ellene kifogása?

– Ó, nem, nincs kifogásom. Egyáltalán nincs. Folytasd csak
– mondta csúfondárosan. Még sosem találkoztam nála
idegesítőbb alakkal. Ott állt azzal a letörölhetetlen vigyorral
az arcán, és engem méregetett. A karommal eltakartam a
mellem.

– Szívesen kefélem a hajad, ha akarod.
– Nem akarom. Kérem, menjen ki! – sürgettem, de ő csak



nevetett, és pár lépéssel közelebb jött hozzám. – Ha nem
távozik a szobámból, Mr. Cutler, akkor...

– Sikítani fogsz? Az nem lenne a legjobb. És – mondta újra
körülnézve – ami azt illeti, a szobád... nos – mosolyodott el
–, jól tudod, hogy valójában az enyém.

– Addig nem, amíg birtokba nem veszi – mondtam neki.
– Ez igaz – mondta, és közelebb lépett. – A birtoklás a jog

kilenctized része, különösen itt, Délen. Tudod, nagyon
csinos és érdekes fiatal nő vagy. Tetszik a tűz a szemedben.
A legtöbb nőnek, akivel találkozom, csak egy dolog látszik a
szemében – mondta, és szélesebb vigyorra húzta a száját.

– Biztos vagyok benne, hogy ez valószínűleg igaz a
legtöbb nőre, akikkel maga találkozik – vágtam vissza.
Nevetett.

– Ugyan, Lillian. Korántsem tartasz ennyire
ellenszenvesnek, ugye? Egész biztos vonzónak találsz egy
kicsit. Még sosem találkoztam olyan nővel, aki ne talált
volna annak – tette hozzá arcátlanul.

– Nos, akkor most találkozott az elsővel – mondtam.
Addigra már olyan közel volt hozzám, hogy hátrálnom
kellett.

– Ez azért van, mert igazából még nem ismersz elég jól.
Idővel…

A vállamra tette a kezét, mire én el akartam húzódni tőle,
de az ujjai olyan keményen szorítottak, hogy mozdulni sem
tudtam.

– Engedjen el! – követeltem.
– Micsoda tűz van ezekben a szemekben – mondta. – El

kell oltanom, különben elégsz – tette hozzá, és olyan
gyorsan tette az ajkamra az övét, hogy alig volt időm
félrehúzni a fejem. Küzdöttem ellene, de ő körém fogta a



karját és erősebben csókolt. Mihelyt elengedett, a kezem
fejével letöröltem a csókját az ajkamról.

– Tudtam, hogy izgató leszel. Olyan vagy, mint egy
zabolátlan vádló, amelyet ha betörnek, úgy fut, mint kevés
más – jelentette ki, miközben a tekintete vörös arcomról a
mellemre vándorolt.

– Menjen ki a szobámból! Takarodjon! – kiáltottam az
ajtóra mutatva. Feltartotta a kezét.

– Jól van, megyek már. Ne izgasd fel magad. Csak egy
baráti csók volt. Nem esett rosszul, ugye?

– Minden pillanatától irtóztam – vágtam rá.
Nevetett.
– Biztos vagyok benne, erről fogsz ma éjszaka álmodni.
– Ha rémálmom lesz – feleltem. Ez csak még vidámabb

nevetésre késztette.
– Lillian, te igazán tetszel nekem. Az igazság az, hogy ez

az egyedüli ok, amiért még mindig itt téblábolok a déli
dicsőségnek ezen a lepusztult, szánalmas karikatúráján. A
másik ok pedig az, hogy a papád folyton veszít a kártyán –
tette hozzá. Végül megfordult, és magamra hagyott a
dühömmel, felháborodásommal és a

Aznap este vacsoránál nem voltam hajlandó ránézni, és
minden kérdésére csak egyszavas „igen”, „nem” válaszokat
adtam. A Papa láthatólag nem vette észre, vagy nem
törődött a Bill Cutler iránti érzéseimmel, Emily pedig azt
gondolta, én is úgy vélekedem róla, mint ő. Ez az alak az
asztal alatt időnként megérintett a csizmája orrával vagy az
ujjaival, nekem pedig úgy kellett tennem, mintha semmi nem
történt volna. Láttam, mennyire szórakoztatja a zavarom.
Örültem, mikor a vacsora véget ért, és visszamehettem a
szobámba, megszabadulva a bosszantástól és a kínzástól.



Egy jó óra elteltével a Papa lépteit hallottam a folyosóról.
Ülve olvastam az ágyamban, és amikor kinyílt a hálószobám
ajtaja, felnéztem. A Papa egy pillanatig csak állt és nézett
engem. Amióta Charlotte megszületett, kerülte a szobámat.
Tudtam, hogy zavarban van attól, hogy belépjen. Azóta
szinte soha nem volt velem egyedül egy szobában.

– Megint olvasol, mi? – mondta. – Fogadni mernék, még
Georgián is túlteszel. Persze te értelmesebb dolgokat
olvasol – tette hozzá. A hangja, az, ahogy nem nézett rám
beszéd közben és különös viselkedése kíváncsivá tett.
Letettem a könyvemet, és vártam. Egy pillanatig zavartnak
látszott.

– Újra rendbe kellene hoznunk ezt a szobát – mondta. –
Talán kifestetni vagy valami. Visszatenni a függönyöket...
de... talán nem lenne értelme pénzt és időt pazarolni rá. –
Megállt, és mereven nézett. – Lillian, már nem vagy kislány.
Ifjú hölgy vagy, és egyébként is – mondta, megköszörülve a
torkát – tovább kell lépned az életben.

– Továbblépni, Papa?
– Mikor egy lány ennyi idős, akkor számítani kell rá.

Kivéve persze, ha az a lány olyan, mint Emily. Ő más.
Emilyre más sors vár, más jövő. Ő nem olyan, mint a többi
vele egyidős lány; soha nem is volt. Ezt mindig tudtam, és
így fogadtam el, de te, te... más vagy.

Láttam, hogy keresgéli a szavakat az Emily és köztem
lévő különbség megnevezésére.

– Normális? – ajánlottam.
– Igen, ez az. Te egy normális déli ifjú hölgy vagy. Nos –

mondta, és kihúzta magát, ahogy hátratett kézzel járkált fel-
le az ágyam előtt –, mikor vagy tizenhét évvel ezelőtt
befogadtalak a házba és a családba, átvállaltam az apai
felelősséget is, és mint apádnak, gondoskodnom kell a



jövődről – jelentette ki. – Mikor a mi köreinkben egy fiatal
hölgy ilyen korú lesz, akkor ideje házasságra gondolnia.

– Házasságra?
– Úgy bizony, házasságra – mondta határozottan. – Nem

téblábolhatsz itt addig, amíg vénlány nem lesz belőled, igaz?
Olvasol, kézimunkázol, minden idődet abban az egy
tantermes iskolában töltöd.

– De Papa, még senki olyannal nem találkoztam, akihez
feleségül akarnék menni – kiáltottam fel. Még hozzá
akartam tenni: „Mióta Niles meghalt, felhagytam a szerelem
és a romantika gondolatával”, de hallgattam.

– Pont ez az, Lillian. Még nem találkoztál, és ahogy a
dolgaink állnak, nem is fogsz. Legalábbis olyannal nem
találkozol, aki hozzád való és kellőképpen gondoskodna
rólad. Az édesanyád... illetve Georgia... azt akarta volna,
hogy keressek neked egy elfogadható fiatalembert, aki már
vitte valamire. Akire ő is büszke lenne.

– Hogy keress nekem egy férfit?
– Ez így szokás – jelentette ki, és egész belevörösödött az

erőlködésbe, hogy kibökje, amit mondani akar. – A
szerelemnek és a romantikának ez a zagyvasága teszi
tönkre a Dél és a déli családok életét. Egy fiatal lány nem
tudja, mi a jó neki és mi nem. Sokkal idősebb, bölcsebb
elmékre kell hagyatkoznia. Ez jól bevált a múltban, és most
is be fog válni.

– Mit akarsz mondani, Papa? Te akarsz nekem férjet
keresni? – kérdeztem döbbenten. Korábban egyáltalán nem
tanúsított efféle érdeklődést, és nem is említette. Egyfajta
bénult érzéketlenség fogott el, ahogy sejteni kezdtem, mint
akar mondani.

– Természetesen – válaszolta. – És találtam is. Két hét
múlva feleségül mész Bill Cutlerhez. Nagyszabású esküvői



ceremóniára nem lesz szükség. Egyébként is elfecsérelt
pénz és energia – tette hozzá.

– Bill Cutler! Az a borzalmas alak! – kiáltottam.
– Igazi jó családból való vagyonos úriember. A parti

birtoka idővel temérdek csomó pénzt fog érni és...
– Inkább meghalok – jelentettem ki.
– Akkor meghalsz – fortyant fel a Papa öklét rázva felém. –

Én magam intézlek el, a fenébe is.
– Papa, az egy förtelmes ember. Láthatod, milyen pimasz

és tiszteletlen, hogy jár ide napról napra csak azért, hogy
téged és mindannyiunkat gyötörjön. Nem tisztességes, nem
úriember.

– Elég ebből, Lillian – mondta a Papa.
– Nem, nem elég. Még nem. Egyébként is, miért akarnál

hozzáadni ahhoz az emberhez, aki kártyán elnyerte a
családi birtokodat, és csak gúnyol? – kérdeztem a sírás
határán. A Papa arckifejezése megadta a választ. – Üzletet
kötsz vele – mondtam döbbenten. – Velem vásárolod vissza a
Meadows-farmot.

A Papa egy pillanatra hátrahőkölt, aztán méltatlankodva
előrelépett.

– És akkor mi van? Nincs rá jogom? Mikor magadra
maradtál, nem volt apád és anyád, nem fogadtalak be
önként? Nem gondoskodtam rólad, etettelek és
öltöztettelek éveken keresztül? Tartozol nekem mint
lányom. Vissza kell fizetned az adósságot – fejezte be és
bólintott.

– És amivel te tartozol nekem, Papa? – vágtam vissza. – És
amit te tettél velem? Kárpótolni tudsz ezért valaha is?

– Soha ne beszélj így! – parancsolt rám. Elém állt, a mellét
kidüllesztette, a vállát felhúzta. – Ne kezdj el történeteket



mesélni, Lillian! Nem tűröm!
– Emiatt nem kell aggódnod – mondtam csendesen. – Én

jobban szégyellem, mint te. De Papa – zokogtam, hátha
maradt benne valami kis gyengédség –, kérlek, ne
kényszeríts arra, hogy feleségül menjek ahhoz az emberhez.
Sosem tudnám őt szeretni.

– Nem kell szeretned. Azt hiszed, hogy minden házastárs
szereti egymást? – kérdezte keserűen gúnyos mosollyal. –
Ez csak a mamád bugyuta könyveiben van így. A házasság
az elejétől a végéig egyfajta üzleti megállapodás. A feleség
megad valamit a férjnek, a férj a feleségnek, és ami a
leglényegesebb, a két család jól jár. Feltéve, ha a
házasságot jól szervezik meg. Mi ebben a rossz neked? –
folytatta. – Egy nagyon szép ház úrnője leszel, és gyanítom,
hogy hamarosan több pénzed lesz, mint amennyi nekem
valaha is volt. Én csak jót teszek veled, Lillian, és valamivel
több elismerést várok érte.

– A birtokodért csinálod. Papa. Nem velem teszel jót –
vágtam a fejéhez, mert már alig láttam a dühtől. Ettől egy
pillanatra elhallgatott.

– Akárhogy is – mondta, kihúzva magát –, holnaphoz két
hétre feleségül mész Bill Cutlerhez. Nyugodj bele. És ne
halljak egyetlen ellenkező szót sem, értetted? – mondta
olyan rideg hangon, mintha kivették volna a szívét. Egy
pillanatig meredten nézett, de nem szóltam semmit.
Egyszerűen elfordítottam a fejem, erre megfordult és
elment.

Hátrahanyatlottam az ágyban. Esni kezdett az eső, a
szobám hirtelen nyirkos lett és hűvös. Az esőcseppek
doboltak az ablakon és a tetőn. Úgy éreztem, a világ már
nem is lehet sötétebb és barátságtalanabb a számomra. Az
esőcseppeket a házhoz csapkodó szél egy hátborzongató



gondolatot hozott magával: öngyilkosság.
Életemben először fontolgattam ezt a lehetőséget.

Esetleg kimászom a tetőre, és lezuhanok, mint Niles. Talán
ugyanazon a helyen fogok meghalni. Még a halál is jobbnak
tűnt, mint hogy egy olyan alakhoz menjek feleségül, mint Bill
Cutler. Már a puszta gondolatától felkavarodott a gyomrom.
Az igazság az, hogy ha a Papa nem veszített volna a kártyán,
nem tologatnának az asztalon, mint egy közönséges zsetont.
Ez nem tisztességes. Újra a végzet játszott a sorsommal, az
életemmel. Vajon ez az engem sújtó átok része? Talán jobb
lenne véget vetni az egésznek.

A gondolataim Charlotte-ra terelődtek. Ezt az eltervezett
házasságot még borzasztóbbá tette a felismerés, hogy
ezentúl nem sokat láthatnám a gyereket, mert nem
vihetném magammal. Aligha tarthatnék rá igényt mint a
saját gyerekemre. Itt kellene hagynom. A szívem is
összeszorult a gondolatra, hogy egy idő után olyan leszek a
saját gyerekem számára, mint egy idegen. Akárcsak én,
Charlotte is elveszti az igazi anyját, és egyre inkább Emily
tölti be ezt a szerepet. Emily lesz a legnagyobb befolyással
az életére. Milyen szomorú. A végzet és a bánat világának
szürkeségében ez az édes, angyali arc elveszítené a
ragyogását.

Természetesen azzal, hogy feleségül megyek Bill
Cutlerhez, elmenekülnék ebből a borzasztó világból,
gondoltam. Ha valamilyen módon Charlotte-ot is magammal
vihetném, talán el tudnám viselni az életet ezzel az
emberrel. Talán valahogy meggyőzhetem a Papát... Akkor
Charlotte is és én is megszabadulhatnánk a Papától,
Emilytől és mindattól a keserűségtől, ami körülvett
bennünket ezen a pusztuló ültetvényen, megszabadulnánk a
tragikus emlékekkel és sötét árnyakkal teli háztól. Akkor
valahogy megérné feleségül menni Bill Cutlerhez, próbáltam



ésszerűen gondolkodni. Mi mást tehetnék?
Felkeltem és lementem a földszintre. Bill Cutler már

elment, a Papa rendezgetett valamit az asztalán. Szúrósan
nézett rám, mikor beléptem, újabb vitákra számított.

– Lillian, ezt az ügyet már megtárgyaltuk. Mint ahogy már
mondtam ...

– Nem erről akarok vitatkozni. Papa. Csak egy dolgot
szeretnék, és akkor szívesen hozzámegyek Bill Cutlerhez,
megmentem neked az ültetvényt – mondtam. Erre
elégedetten visszaült a helyére.

– Folytasd. Mit akarsz?
– Charlotte-ot. Azt akarom, hogy ő is velem jöhessen,

mikor elmegyek – mondtam.
– Charlotte-ot? Hogy elvidd a kisbabát? – Tekintetét az

esőáztatta ablakra függesztve gondolkodott. Egy pillanatig
tényleg mérlegelte a lehetőséget. Éledni kezdett bennem a
remény. A Papa igazából nem szerette Charlotte-ot. Ha tőle
is megszabadulhatna... ekkor azonban megrázta a fejét, és
rám nézett. – Ezt nem tehetem, Lillian. Ő az én gyerekem.
Nem mondhatok le a gyerekemről. Mit gondolnának az
emberek? – A szeme kerekebbre tágult. – Megmondom
neked, mit gondolnának. Azt gondolnák, hogy te vagy az
anyja. Nem, ezt nem lehet. Charlotte marad. De – folytatta,
mielőtt megszólalhattam volna – idővel talán Charlotte is
többet lehet veled. Talán – mondta, de én nem hittem neki.
Mindazonáltal beláttam, hogy ennél többre nem
számíthatok.

– Hol lesz az esküvő? – kérdeztem leverten.
– Itt, a Meadows-farmon. Nem csinálunk nagy felhajtást...

néhány közeli barátom, pár unokatestvér...
– Meghívhatom Miss Walkert?



– Ha nagyon muszáj – egyezett bele vonakodva.
– És átalakíttathatom magamnak a Mama esküvői

ruháját? Vera boldogulna vele – mondtam.
– Igen – mondta a Papa. – Egész jó ötlet, pénzt takarítunk

meg vele. Bölcs gondolat, Lillian.
– Nem a takarékosság miatt, hanem szeretetből

gondoltam rá – mondtam határozottan.
A Papa egy pillanatra rám függesztette a tekintetét, és

hátradőlt.
– Ez így jó, Lillian. Mindkettőnk számára jó, hogy elmész –

jelentette ki keserűen.
– Végre egy dolog, Papa, amiben egyetértünk – mondtam,

és sarkon fordultam, hogy magára hagyjam a sötét
dolgozószobában.
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BÚCSÚ

Olajlámpásokkal a kezünkben felmentünk Verával a
padlásra, hogy megkeressük a Mama esküvői ruháját
valamelyik régi fekete ládában. Leporoltuk és
megtisztítottuk a pókhálóktól a ládákat, és addig
keresgéltünk, amíg meg nem találtuk. Naftalinba téve a
ruhával, a fátyollal és a cipővel együtt ott volt a Mama
néhány esküvői emléke is: elszáradt, megfakult virágdísz a
menyasszonyi ruhájáról a világosbarna bőrkötésű Biblia
lapjai között, amelyet az eskető lelkész használt; az esküvői
meghívó egy példánya a meghívott vendégek hosszú
listájával, a már megfeketedett ezüstkés, amellyel az
esküvői tortát vágták fel, és a két, feliratos ezüst
borospohár.

Ahogy mindezeket előszedtem, önkéntelenül is arra
gondoltam, hogyan érezhette magát a Mama az esküvője
előtt. Izgatott volt, boldog? Azt hitte, hogy csodálatos lesz a
Meadows-farmon élni a Papa feleségeként? Szerette őt
akárcsak egy kicsit is, és vajon a Papa elég jól színlelte a
szerelmet ahhoz, hogy a Mama elhiggye?

Természetesen láttam már néhány esküvői képüket, és
azokon a Mama tényleg szép és fiatal volt, csak úgy
sugárzott belőle a remény. Úgy tűnt, nagyon büszke az
öltözékére, és nagyon elégedett azzal, hogy ilyen nyüzsgés
van körülötte. Mennyire más lesz az én esküvőm. Az övé
egy nagy báli mulatság volt, amely lázba hozta az egész
környéket. Az enyém egyszerű és gyors lesz, mint egy futó
gondolat. Semmi kedvem nem lesz elmondani az esküt és
ránézni a vőlegényre. Bizonyára el fogom fordítani a



tekintetem, amikor kimondom, „akarom”. Ha lesz is mosoly
az arcomon, hamis mosoly lesz, maszk, amit a Papa ad rám.
Semmi nem lesz igazi. Ki kell bírnom a ceremóniát, ezért
úgy döntöttem, azt fogom képzelni, Nileshoz megyek
feleségül. Ez az illúzió tartotta bennem a lelket a következő
két hét alatt. Ez adott elég erőt, hogy meg tudjak csinálni
mindent, amit kellett.

Verával levittük az esküvői ruhát az ő szobájába, ahol is
rám igazította, addig vett be a hosszából és a bőségéből,
amíg a végén valóban nagyon szépen mutatott rajtam.
Miközben Vera dolgozott, a kis Charlotte a lábunk körül
mászkált, időnként leült, és érdeklődve figyelt. Nem tudta,
hogy ez az ünnepség és ceremónia engem el fog vinni innen,
és akárcsak én, ő is elveszíti az igazi anyját. Megpróbáltam
erre nem gondolni.

– Milyen volt a te esküvőd, Vera? – kérdeztem.
Felpillantott a ruhaszegély varrásából.

– Az én esküvőm? – Elmosolyodott és lehajtotta a fejét. –
Gyors és egyszerű. A lelkész úr kertjében esküdtünk meg, a
háza előtt. A felesége volt még ott, az én szüleim és Charles
szülei. Charles egyik fivére sem jött el. Dolgozniuk kellett,
és akkortájt az én nővérem is házvezetőnő volt valahol, így
nem tudott elszabadulni.

– Te legalább szerelmes voltál abba a férfiba, akihez
hozzámentél – mondtam szomorúan.

Vera, arcán egy mosolyfélével, hátradőlt.
– Szerelem? – mondta. – Talán igen. Akkoriban az nem

tűnt olyan fontosnak, mint az, hogy elinduljunk a magunk
útján, együtt. A házasság ígéret volt, ami összekapcsolt
minket, hogy együtt induljunk egy jobb jövő felé. Legalábbis
– mondta egy sóhajtással – mi akkor így láttuk. Fiatalon azt
gondoltuk, minden könnyű lesz majd.



– Charles volt az egyedüli udvarlód?
– Az egyetlen és egyedüli, noha én is arról álmodtam, hogy

egyszer észrevesz és magával visz az én daliás hercegem –
vallotta be mosolyogva. Utána egy sóhajtással megvonta a
vállát. – De eljött az idő, hogy leszálljak a földre, és
elfogadtam Charles ajánlatát. Lehet, hogy Charles nem a
legszebb férfi, aki valaha is élt, de jó ember, szorgalmas és
kedves. Időnként – mondta, és futólag felnézett rám – ez a
legtöbb, amit egy fiatal lány remélhet. A szerelem, ahogy
most gondolsz rá... a gazdagok kiváltsága.

– Gyűlölöm azt a férfit, akihez hozzámegyek, pedig gazdag
– jelentettem ki. Verát nem lepte meg ez a vallomás,
megértően bólintott.

– Talán – mondta, újra kezébe véve a tűt és cérnát – meg
tudod változtatni valaki olyanná, akit legalábbis el tudsz
viselni. – Egy kis szünetet tartott. – Felnőttél az utóbbi pár
évben, Lillian. Semmi kétségem sincs afelől, hogy a Booth
családban te vagy a legerősebb és a legokosabb is. Van
benned valami, ami megadja azt az erős tartást, amire
szükséged van. Biztos vagyok benne. Tarts ki. Nekem úgy
tűnik, Mr. Cutlernek túlságosan is fontos a saját kényelme
ahhoz, hogy nagy hűhót csapjon, ha nézeteltérésre kerül a
sor.

Bólintottam, és odaszaladtam Verához, hogy megöleljem
és megköszönjem neki. Könnyes lett a szeme. A kis
Charlotte féltékeny lett a szeretet e megnyilvánulására, és
sírt, hogy vegyük fel. A karomra ültettem, és megcsókoltam
az arcocskáját.

– Kérlek, Vera, vigyázz Charlotte-ra, ahogy csak tudsz. A
szívem szakad meg, hogy itt kell hagynom.

– Ezt kérned sem kell, Lillian. Úgy gondolok rá, mint a
saját fiamra, Lutherre. Ők ketten együtt fognak felnőni, és



vigyáznak majd egymásra, ebben biztos vagyok – mondta
Vera. – Most fejezzük be a ruhát. Lehet, hogy nem ez lesz a
legdrágább esküvő, de te úgy fogsz ragyogni, mintha ez
lenne a legpazarabb kézfogó, amit Virginia államnak ebben
a részében valaha is tartottak. Ezt Mrs. Booth sem akarná
másképp.

Egyetértőn nevettem. Ha a Mama élne és egészséges
lenne, most le-fel szaladgálna a házban, ügyelve, hogy
minden tiszta legyen és ragyogjon. Mindenütt virágok
lennének. Pont olyan lenne, mint mikor a nagy vacsora-
összejöveteleket szervezte. Elképzeltem, ahogy minden
egyes perccel, amely közelebb visz minket az eseményhez,
egyre inkább kivirul. Mikor a Mama szép volt és fiatal,
kifejezetten élvezte az izgatott nyüzsgést, úgy itta be
minden pillanatát, mint virág a napfényt.

Épp ez az életöröm az, amit Emily nem örökölt. Nem
nagyon érdekelték az előkészületek, azonkívül, hogy a
lelkész úrral megbeszélte a ceremónia vallásos részleteit,
hogy milyen zsoltárokat és dalokat válasszanak. A Papát
pedig semmi más nem foglalkoztatta, csak hogy a költségek
minél alacsonyabbak legyenek. Mikor Bill Cutler
meghallotta, hogyan próbálja a Papa lefaragni a kiadásokat,
azt mondta neki, hogy ne aggódjon az anyagiak miatt; majd
ő fedezi a szertartást követő bankett számláját. Azt akarta,
hogy jól sikerüljön, még ha szűk körben tartjuk is.

– Néhány közeli barátom eljön. Gondoskodjon róla, hogy
legyen zene – rendelkezett. – És sok jóféle whisky. Ne
valami déli kotyvalék. – A Papa zavarban volt, hogy a leendő
vejétől pénzt kell elfogadnia, de teljesítette Bill Cutler
kéréseit. Szerződtetett egy zenekart és néhány szolgálót,
hogy segítsenek Verának elkészíteni és felszolgálni a
fogásokat.

Az esküvőmet megelőző minden egyes nap nyugtalanabbá



tett. Néha egyszerűen abbahagytam, amit éppen csináltam,
és azt vettem észre, remegnek az ujjaim, reszket a lábam, a
gyomromban pedig valamiféle kellemetlen, üres érzés
kavarog. Mintha csak tudta volna, hogy a puszta látványától
megváltoztathatom a szándékomat, Bill Cutler egészen az
esküvő napjáig távol maradt a Meadows-farmtól. Azt
mondta a Papának, hogy vissza kell térnie a Cutler's Cove
öbölbe, felügyelni a szállodájára. Az apja már nem élt, és az
anyja is túl öreg és beteg volt az utazáshoz. Egyedüli
gyermek volt a családban, rokonok nem jöttek vele, csak
néhány közeli barátja.

A Papa és a Mama unokatestvérei közül eljöttek páran.
Miss Walker is válaszolt a meghívásomra, és megígérte,
hogy itt lesz. A Papa fél tucat környékbeli családra
korlátozta a meghívásait, Thompsonék nem voltak köztük.
Mindent összevetve alig volt három tucat vendég, létszámuk
messze elmaradt attól a társaságtól, amely a Meadows-farm
fénykorában az egyes nagyszabású partikon megjelent.

Az esküvőm előtti napon a vacsoránál alig ettem egy
falatot. A gyomrom görcsösen összerándult. Úgy éreztem
magam, mintha megláncolt rab lennék. A Papának elég volt
egy pillantást vetnie rám, és máris dühöngeni kezdett.

– Holnap ne ilyen lógó orral gyere le azokon a lépcsőkön,
Lillian! Nem akarom, hogy az emberek azt gondolják, a
halálba küldelek. A tőlem telhető minden pénzt megadok és
még azonfelül is, hogy az esküvőd szép legyen – mondta,
mintha Bill Cutlertől egy fillért sem fogadott volna el.

– Sajnálom, Papa – kiáltottam. – Megpróbálom, de nem
tehetek róla, hogy mit érzek.

– Áldottnak kellene érezned magad – szólt közbe Emily. –
Az egyik legszentebb szentségben, a házasságban lesz
részed, és csak erre lenne szabad gondolnod – oktatott ki és



nézett rám fontoskodva hosszú, keskeny orra felett.
– Nem tudok úgy gondolni a házasságra, mint egy

szentségre. Sokkal inkább átok – vágtam vissza. – Pont úgy
bántok velem, mint a rabszolgákkal a polgárháború előtt.
Elcseréltek, mint egy lovat vagy egy tehenet.

– A fenébe is! – kiáltotta a Papa, és akkorát csapott az
asztalra, hogy az edények táncra perdültek rajta. – Ha
holnap zavarba hozol...

– Ne aggódj. Papa – mondtam sóhajtva. – Elmegyek az
oltárig, és megfogom Bill Cutler kezét a házasság
jelképeként. Elmondom a szükséges szavakat, de ezek csak
üres szavak lesznek. Nem szívből jön az eskü.

– Ha ráteszed a kezed a Bibliára, és hazudsz... – kezdte
Emily fenyegető hangon.

– Hagyd abba, Emily. Vagy azt hiszed, hogy Isten
süketnéma? Azt hiszed, hogy nem olvas a szívünkben és a
lelkünkben? Mi értelme lenne azt mondanom, hogy hiszek a
házasság szent kötelékében, ha a szívem mélyén nem hiszek
benne? – mondtam. – Egy napon, Emily, talán te is megérted
majd, hogy Isten szeretetet és igazságot is oszt, nemcsak
büntet és ítélkezik, és majd rájössz, milyen sokat veszítettél
azzal, hogy a sötétséget választottad – mondtam neki.
Felálltam, mielőtt válaszolhatott volna, és otthagytam őket
az ebédlőben, rágódjanak tovább a csúf gondolataikon.

Aznap éjszaka alig aludtam. Az ablaknál ültem, és
figyeltem, hogy tűnik fel egyre több csillag az égen. Hajnal
felé egy csoport felhő jelent meg a horizonton, és kezdték
eltakarni az apró, ragyogó gyémántokat. Behunytam a
szemem, és egy időre elaludtam. Mikor újra felébredtem,
láttam, hogy komor és szürke nap lesz, még az eső is eshet.
Ettől csak még rosszabb lett a hangulatom. Nem mentem le
reggelizni. Vera számított erre, és feljött egy tálcával, rajta



forró tea és zabkása.
– Legyen valami a hasadban – tanácsolta – , különben még

elájulsz az oltár előtt.
– Talán jobb is lenne, Vera – mondtam, de hallgattam rá,

és ettem annyit, amennyit tudtam. Hallottam, hogy a
segítségül felfogadott emberek megérkeztek, a szalon
dekorálása és előkészítése megkezdődött. Hamarosan a
Papa és a Mama unokatestvérei közül is szállingózni
kezdtek néhányan. Páran több mint száz mérföld távolságról
jöttek. A zenészek is megjelentek, és mihelyt elővették
hangszereiket, megszólalt a zene. Nem kellett hozzá sok
idő, és egyfajta ünnepi hangulat lengte körül az ültetvényt. A
zamatos ételek illata szétáradt a folyosókon. A sötét, ódon
épületet fény és zaj töltötte be, izgatott beszélgetés hangja.
Annak ellenére, hogy milyen hangulatban voltam,
önkéntelenül is elégedett voltam a változásokkal.

Charlotte és Luther nagyon izgatott volt, ahogy egyre-
másra érkeztek a vendégek és a személyzet tagjai. A Papa
és a Mama rokonai közül néhányan még sosem látták
Charlotte-ot, és rajongó szeretettel vették körül. Utána
Vera felhozta hozzám a szobámba. Nagyon édes kis ruhát
varrt neki, a kislány valóban bűbájos volt benne. Alig várta,
hogy visszamehessen és csatlakozhasson Lutherhez, nehogy
elmulasszon valamit.

– Legalább a gyerekek boldogok – mormogtam. A
pillantásom az órára esett. A mutatók minden egyes
másodperccel közelebb és közelebb kerültek ahhoz az
órához, amikor majd el kell hagynom a szobámat, és az „Itt
jön a menyasszony” hangjaira le kell mennem a lépcsőn.
Olyan érzés volt, mintha a saját kivégzésemre mennék.

Vera megszorította a kezem, és mosolygott.
– Nagyon szép vagy, drágám – mondta. – Édesanyád keble



dagadna a büszkeségtől.
– Köszönöm, Vera. Milyen jó volna, ha itt lenne még Tottie

és Henry.
Bólintott, megfogta Charlotte kis kezét, és magamra

hagytak, hogy ott várjam ki, amíg az óra egészet nem üt.
Nem is olyan sok éve a Mama még élt és virult, én pedig
arról ábrándoztam, mit is fogunk csinálni mi ketten az
esküvőm napján. Órákon keresztül üldögélünk majd a
fésülködőasztalnál, hogy minden egyes hajszálam a
megfelelő helyen legyen. Utána sorra kipróbáljuk a rúzsokat
és arcfestékeket. Saját esküvői ruhám lesz, hozzáillő cipővel
és fátyollal. A Mama átvizsgálja az ékszeres dobozát, milyen
értékes karkötőt vagy nyakláncot viseljek.

Miután mindent kiválasztottunk, hogy mit vegyek fel, még
hosszú órákig ülnénk együtt, és beszélgetnénk. Hallgatnám
az ő esküvői emlékeit, és tanácsokkal látna el, hogyan
viselkedjem a férjemmel töltött első éjszakán. És amikor
lemegyek a lépcsőkön, magamon érezném büszkeséggel teli,
szerető tekintetét. Egymásra mosolyognánk, és olyan
pillantásokat váltanánk, mint két összeesküvő, akik előre
megterveztek minden örömteli pillanatot. A kezét nyújtaná,
és megfogná a karom, mielőtt az oltárhoz lépnék, és az eskü
után ő lenne az első, aki megölelne, megcsókolna és sok
szerencsét kívánna az elkövetkező élethez. Sírnék és
megijednék, mikor végre elindulnánk a nászutunkra, de a
Mama mosolya megnyugtatna, és elég erőt adna ahhoz,
hogy megkezdjem csodálatos házaséletemet.

Ehelyett egyedül ültem sivár szobámban, és hallgattam az
órám őrjítő ketyegését. A sötét gondolataimon kívül más
társam nem volt. Mikor meghallottam, hogy a zene
hangosabb lesz, és a Papa léptei közelednek az
előcsarnokban, letöröltem a könnyeimet, és visszafojtottam
a lélegzetemet. A Papa kivezetett a lépcsőlejárathoz. Azért



jött, hogy átadjon a vőlegénynek és fizetségül használjon,
ezzel hozva helyre a saját baklövéseit. Mikor kinyitotta az
ajtót, felálltam, és szobormerev arccal üdvözöltem.

– Készen vagy? – kérdezte.
– Mindenre felkészültem – mondtam. Mosolyt erőltetett az

arcára, megrángatta a bajuszát, és a karját nyújtotta.
Belékaroltam, és elindultunk. Az ajtóban egy pillanatra
megálltam, hogy visszanézzek a szobámra, amely bizonyos
mértékben a börtönöm is volt. Azt képzeltem, hogy Niles
arcát látom az ablakban, ahogy befelé néz és mosolyog.
Visszamosolyogtam, becsuktam a szemem, úgy tettem,
mintha ő várna lent, és mentem tovább a Papával.

Lassan megindultam lefelé, de attól féltem, hogy a lábam
összerogy alattam, én pedig hanyatt-homlok bukdácsolva
zuhanok le a csigalépcsőn a mosolygó vendégek lábához,
akik már mind helyet foglaltak, és minket vártak. A
tekintetemet Miss Walkerre összpontosítottam, aki
mosolyogva nézett fel rám, és ebből erőt merítettem. A
Papa bólintott néhány barátjának. Láttam a jövőbeni férjem
barátainak az arcát, idegenekét, akik alaposan
végigméregettek. Kíváncsiak voltak, kinek sikerült
meghódítania Bill Cutler szívét. Néhányan ugyanazzal a
szokványos, buja vigyorral mosolyogtak, mások csak
kíváncsian figyeltek.

A lépcső aljában megálltunk, az egybegyűltek tapsoltak.
Előttünk a lelkész úr várakozott Bill Cutler mellett, aki
megfordult és megeresztett felém egy pimasz mosolyt,
miközben engem úgy vezettek az oltár elé, mint bárányt a
mészárszékhez. Valóban elegáns volt a szmokingjában,
hullámos, sötét haját kétoldalt simára fésülte. Láttam, hogy
Emily az első sorban ül, mellette Charlotte, aki nagyon
illemtudóan viselkedett. Nagy szemével végigkísért minden
mozdulatot, és megörült, amikor megpillantott. A Papa



odavezetett az oltárhoz, majd hátrébb ment. A zene
elhallgatott. Valaki köhögött. Hallottam, ahogy Bill barátai
halkan nevetnek, majd a lelkész úr a mennyezetre emelte a
tekintetét, és hozzákezdett.

Két imát mondott, az egyik hosszabb volt, mint a másik.
Utána bólintott Emilynek, aki belefogott az egyházi énekbe.
A vendégek izegtek-mozogtak, de ez egyikőjüket sem
érdekelte. Mikor a szertartás végül befejeződött, a lelkész
rám emelte szomorú tekintetét, amely mindig is egy
temetkezési vállalkozóéra emlékeztetett, majd belekezdett
a házastársi fogadalom szövegébe. Mikor azt kérdezte: „Ki
az, aki feleségül adja ezt a lányt?”, a Papa elébe toppant, és
büszkén mondta: „Én”. Bill Cutler mosolygott, de én a
padlót néztem, miközben a lelkész úr elmondta, milyen
szent és komoly dolog a házasság, míg végül oda nem ért,
hogy megkérdezze, törvényes házastársammá fogadom-e
ezt a férfit.

Lassan a leendő férjem arcára emeltem a pillantásomat,
és a csoda, amiért imádkoztam, megtörtént. Nem Bill
Cutlert láttam; Niles állt ott, kedves volt és aranyos, olyan
szeretettel mosolygott rám, mint annak idején a bűvös tónál.

– Igen – mondtam. Egyáltalán nem hallottam Bill Cutler
esküjét, de mikor a lelkész úr férjjé és feleséggé nyilvánított
minket, felemelte az arcomról a fátylat, az ajkát az
enyémhez nyomta, és olyan erősen, olyan hosszan csókolt,
hogy a vendégek közül néhányan felsóhajtottak. Kinyitottam
a szememet, és láttam, Bill Cutler csak úgy ragyogott az
elégedettségtől. Éljenzés következett, majd a vendégek
felálltak, hogy személyesen is gratuláljanak. Az új férjem
mindegyik barátja arcon csókolt, és egy kacsintás
kíséretében sok szerencsét kívánt. Az egyik fiatalember azt
mondta:

– Most, hogy ehhez a csirkefogóhoz hozzámentél, nagy



szükséged lesz rá.
Végezetül félrevonultam egy kicsit Miss Walkerrel.
– Kívánom neked mindazt a boldogságot és egészséget,

amit az élet csak adhat, Lillian – mondta és megölelt.
– Én pedig azt kívánom, bárcsak még mindig az ön

osztályában lehetnék, Miss Walker. Szeretném, ha sok évvel
korábban volna, és újra az a kislány lehetnék, aki mohón
tanulni akar, és akit izgat minden új ismeret.

Sugárzott a büszkeségtől.
– Hiányozni fogsz – mondta. – Te voltál a legokosabb és

legjobb diák, akit valaha is tanítottam. Azt reméltem, tanár
lesz belőled, de tudom, hogy egy előkelő tengerparti
szálloda tulajdonosnőjeként sokkal nagyobb felelősség hárul
majd rád.

– Szívesebben lennék inkább tanár – mondtam. Úgy
mosolygott, mintha valami lehetetlent kívántam volna.

– Időnként majd írjál – mondta, és én megígértem, hogy
írok.

Mihelyt a szertartás véget ért, megkezdődött az ünnepi
ebéd. Nem volt étvágyam, noha nagyszerű fogásokat tettek
az asztalra. Egy kis időt eltöltöttem a Mama és a Papa
rokonaival, gondoskodtam róla, hogy Charlotte is kapjon
valamit enni és inni, majd amikor módom nyílt rá,
kisomfordáltam a teremből. Szemerkélni kezdett az eső, de
nem törődtem vele. Felemeltem a szoknyámat, kimentem a
ház hátsó bejáratán, és gyorsan átfutottam a kerten.
Ráfordultam az északi földekre vezető ösvényre, és
gyakorlatilag futva tettem meg az egész utat a családi
sírkertig, hogy elköszönjek a Mamától és Eugéniától, akik
egymás mellett feküdtek.

Az esőcseppek összekeveredtek a könnyeimmel. Egy



hosszú pillanatig szólni sem tudtam. Csak álltam és
zokogtam, a vállam reszketett, és a szívemet olyan
nehéznek éreztem, mintha kővé vált volna a mellkasomban.
Egy sok évvel korábbi verőfényes nap emléke jelent meg
bennem, mikor Eugénia még nem volt olyan beteg. A fedett
erkélyen ültünk, a Mama, ő meg én. Friss limonádét ittunk,
és a Mama az ifjúkorából mesélt nekünk történeteket. A
húgom kezét fogtam, és gondolatban mindketten a Mamával
voltunk, aki fiatalkorának legcsodálatosabb napjaiba vitt
vissza minket. Olyan sok érzéssel és olyan izgatottan
beszélt, hogy mindketten úgy éreztük, tényleg ott vagyunk.

„Ó, akkor a Dél csodálatos hely volt, gyerekek.
Mulatságok voltak sok tánccal. Ünnepi volt a hangulat; a
férfiak mindig udvariasak és figyelmesek voltak, a fiatal nők
pedig bármikor készek voltak érzelmes dalra fakadni.
Mindennap valaki másba lettünk szerelmesek, az
érzelmeink a szél járásával változtak. Egy romantikus
regénybe illő világ volt, ahol minden reggel úgy kezdődött:
egyszer volt, hol nem volt... Imádkozom, édeseim, hogy ti
ketten is ezt érezzétek majd. Gyertek, szeretnélek
megölelni benneteket” – mondta, és felénk nyújtotta a
karját. A mellére hajtottuk a fejünket, és éreztük, hogy
dobog a szíve az örömtől. Azokban a napokban úgy tűnt,
hogy semmi csúnya vagy rossz dolog nem érhet minket.

– Isten veled, Mama – mondtam végül. – Isten veled,
Eugénia. Mindig hiányozni fogtok, örökké szeretni foglak
benneteket.

A szél belekapott a hajamba, az eső is egyre erősebben
esett. Megfordultam, és visszasiettem a házba. A mulatság
már javában tartott. A férjem összes barátja nagy hangon
beszélt, kiabáltak, és tánc közben nagyokat pörgettek a
partnernőiken.

– Hol voltál? – kérdezte Bill, mikor észrevett a bejáratnál.



– Kimentem, hogy elbúcsúzzam a Mamától és Eugéniától.
– Ki az az Eugénia?
– A húgom, aki meghalt.
– Még egy húgod? De hogyha meghalt, akkor hogyan

búcsúztál el tőle? – kérdezte. Már elég sokat ivott, és
dülöngélt beszéd közben.

– Kimentem a családi temetőbe – feleltem szárazon.
– A temető nem egy új feleségnek való hely – motyogta. –

Gyere. Mutassuk meg ezeknek az embereknek, milyen az
igazi dzsigg. – Mielőtt tiltakozhattam volna, megragadta a
karomat, és kihúzott a táncparkettre. A táncolók leálltak,
hogy helyet csináljanak nekünk. Bill esetlenül megpörgetett.
Amennyire tudtam, megpróbáltam kecsesen mozogni, de ő
megbotlott a saját lábában, és elesett, engem is magával
rántva. A barátai ezt roppant mulatságosnak tartották, de
én nem is lehettem volna nagyobb zavarban. Mihelyt fel
tudtam állni, kiszaladtam, fel a szobámba. Levettem az
esküvői ruhát, és átöltöztem az úthoz. Már minden
holmimat összecsomagolták, a bőröndök ott álltak az ajtó
mellett.

Egy jó óra múlva Charles jött fel, és kopogott.
– Mr. Cutler szólt, hogy rakjam be a bőröndöket az

autójába, Lillian kisasszony – mondta szinte mentegetőzve. –
Azt is mondta, hogy hívjam le. – Bólintottam, és visszafojtott
lélegzettel megindultam kifelé. A legtöbb vendég még
mindig ott volt, arra vártak, hogy elbúcsúzhassanak és
szerencsét kívánjanak. Bill egy díványon hevert, a
nyakkendőjét levetette, az inge nyaka nyitva. Teljesen
elázottnak látszott, de mihelyt megjelentem, felállt.

– Itt van végre! – jelentette be. – Az én kis feleségem.
Nos, indulunk a nászútra. Tudom, néhányan szeretnétek
velünk jönni – tette hozzá, és a barátai nevettek. – De az



ágyunkban csak ketten férünk el.
– Várj csak, majd meglátod – kiáltotta valaki. Ez újabb

nevetéseket váltott ki. Újdonsült férjem minden barátja
odajött hozzá, hogy hátba veregessék, és még utoljára kezet
rázzanak vele.

A Papa, aki túlságosan sokat ivott, egy karosszékben ült
félrebillent fejjel.

– Készen vagy? – kérdezte Bill.
– Nem, de megyek – mondtam. Ezen nevetett, és éppen

belém akart karolni, amikor eszébe jutott valami.
– Várj egy kicsit – mondta, és elővette a Papa birtoklevelét

a Meadows-farmról, azt a dokumentumot, amelyet kártyán
elnyert. Odabotorkált hozzá, és megrázta a vállát.

– Mi... mi az? – kérdezte a Papa, a szemét hunyorogva
kinyitva.

– Nesze, Papi – mondta Bill, és a Papa kezébe tette a
dokumentumot. A Papa egy pillanatig kábán bámulta, majd
rám pillantott. Elfordítottam a tekintetem, és Emilyre
néztem, aki néhány rokonunkkal félrevonult, kezében egy
csésze tea. A pillantásunk találkozott, és egy villanásra úgy
tűnt, sajnálatot és együttérzést látok az arcán.

– Menjünk, Mrs. Cutler – mondta Bill. A vendégek
követtek minket az ajtóig, ahol Vera állt Charlotte-tal a
karján, mellette Luther. Lemaradtam egy kicsit, hogy még
egyszer a karomba vehessem Charlotte-ot és megcsókoljam
az arcát. Furcsán nézett rám, talán kezdte érezni, hogy ez
az elválás végleges. A szeme összeszűkült, és zavarodottság
tükröződött benne, parányi ajka remegett.

– Lil – mondta, mikor visszatettem Vera karjába. – Lil...
– Minden jót, Vera.
– Isten áldjon – mondta Vera, a könnyeivel küszködve.



Megsimogattam Luther haját, homlokon csókoltam, majd
követtem újdonsült férjemet, ki a Meadows-ház kapuján.
Charles már mindent bepakolt az autóba, Bill lármás
barátai a kapuból kiáltoztak utánunk.

– Isten áldja, Lillian kisasszony, és sok szerencsét –
mondta Charles.

– Többé nincs szüksége rá – mondta Bill. – Megkapott
engem.

– Mindannyiunknak szükségünk van szerencsére –
ragaszkodott a véleményéhez Charles. Besegített az
autóba, és ahogy Bill is beült a kormányhoz, becsukta az
ajtót. Mihelyt a motor beindult, Bill sebességbe kapcsolt, és
elindultunk a hepehupás bekötőúton.

Visszanéztem. Vera az ajtóban állt, Charlotte még mindig
a karján, Luther oldalról kapaszkodott a szoknyájába.
Integetett.

– Isten veletek – formáztam a szavakat a számmal. Az én
búcsúm egy másik otthonnak szólt, egy másik Meadows-
farmnak, egy fénnyel és élettel teli ültetvénynek, amelyre
szeretettel gondoltam vissza.

Búcsúztam az énekesmadarak hangjától, a füstifecskék
röptétől, a kék szajkók és a feketerigók párbeszédétől,
ahogy egyik ágról a másikra szökkentek. Egy tiszta,
ragyogó háznak mondtam búcsút, amelynek falai közt
többtucatnyi szolgáló hangja hallatszott, amelynek az
ablakai csillogtak, és az oszlopai büszkén magasodtak a déli
napfényben, hirdetve dicső történelmét és hagyományait. A
fiatal magnóliafáktól búcsúztam, a verandákra felfutó
lilaakáctól, a fehérre meszelt tégláktól, a rózsaszínű
mirtuszbokroktól, a hullámzóan zöld pázsittól, amelyen a
csobogó szökőkutakban madarak fürödtek. Az utolsó
köszönésem egy lombos, vastag tölgyfák szegélyezte



bekötőútnak szólt: Henrytől búcsúztam, aki munka közben
énekelt, Louellától, aki az édesen illatozó, frissen mosott
ruhákat akasztotta ki száradni. Eugéniától, aki az ablakából
integetett és a Mamától, aki éppen felpillantott az egyik
romantikus regényéből. Az arca még mindig enyhe pírban
égett attól, amit olvasott.

Elbúcsúztam attól az aprócska gyereklánytól is, aki
izgatottan szaladgált végig a bekötőúton, a kezében apró
aranycsillagokkal borított iskolai dolgozat, a hangjában
annyi öröm és izgalom, hogy szinte alig tudta fékezni magát.

– Miért sírsz? – érdeklődött Bill.
– Semmiség – mondtam gyorsan.
– Életed legszebb napja ez, Lillian. Feleségül mentél egy

jóképű, fiatal déli úriemberhez, akinek felfelé ível a
karrierje. Megmentettelek. Igenis ezt tettem – hencegett.

Letöröltem az arcom, és megfordultam, ahogy
továbbdöcögtünk a bekötőúton.

– Valójában miért akart feleségül venni? – kérdeztem.
– Hogy miért? Lillian – mondta –,te vagy az első olyan nő,

akit akartam, de aki nem akart engem. Rögtön az elejétől
tudtam, hogy van benned valami rendkívüli, és Bill Cutler
nem az a fajta fickó, aki hajlandó lenne valami rendkívüli
dologról csak úgy lemondani. Ráadásul mindenki azt
mondogatta, ideje megnősülnöm. A Cutler's Cove Szállóban
családok a törzsvendégeink. Hamarosan te is része leszel.

– Tudja jól, hogy nem szeretem magát – mondtam. – Tudja,
miért lettem a felesége.

Megvonta a vállát.
– Nem baj. Majd megszeretsz, mihelyt lefekszünk

egymással – ígérte. – Akkor majd rájössz, milyen szerencsés
vagy. Tulajdonképpen – mondta, ahogy kezdtünk



elkanyarodni a Meadows-farmtól – már eldöntöttem,
megállunk útközben, hogy ne várakoztassalak a kelleténél
többet életed nagyszerű pillanatára. A nászéjszakánkat nem
a Cutler's Cove Szállóban töltjük, hanem megállunk egy
panziónál, ami innen csak másfél óra. Nos, milyennek
találod az ötletet?

– Borzasztónak – dünnyögtem.
Felnevetett.
– Pont olyan, mintha egy vad kancát törnék be – jelentette

ki. – Élvezni fogom.
Haladtunk tovább, és már csak egyszer néztem vissza,

akkor, amikor elérkeztünk ahhoz az ösvényhez, amelyiken
Nilesszal a bűvös tóhoz mentünk. Mennyire szerettem volna
megállni és belemártani a kezem a csodálatos vízbe, azt
kívánva, hogy legyek valahol máshol.

Csoda azonban csak akkor történhet, ha olyan valakivel
vagyok, akit szeretek, gondoltam. Hosszú idő telik még el,
mire újra találkozom ilyennel, vagy ilyesmit érzek, és ettől
még inkább elveszettnek és magányosnak éreztem magam.

Ha olyanhoz megyek feleségül, akit szeretek, és aki
tényleg viszontszeret, a Dew Drop Inn, ez a régies szálló,
amit Bill kiválasztott a nászéjszakánkra, csodálatosnak és
romantikusnak tűnt volna a számomra. Egyemeletes épület
volt, kék csíkos zsalukkal és tejfehér deszkaburkolattal,
nem messze a főúttól, tölgy- és hikorifák gyűrűjében. Az
épületnek kiugró ablakfülkéi voltak, és a verandát csigás
oszlopok tartották. Emeleti szobánkból remek kilátás nyílt a
környező tájra. A földszinten nagy társalgó volt, benne jó
állapotban lévő antik bútorok. A terméskőből készült
kandalló felett, valamint az előcsarnok és a nagy ebédlő
falán tájképeket ábrázoló olajfestmények függtek.

A szálló tulajdonosa az idős Dobbs házaspár volt. Bill



nyilvánvalóan akkor ismerte meg őket, amikor a Meadows-
farm felé jövet megtervezte az utunkat. Tudták, hogy Bill
újdonsült feleségével fog visszatérni. Mr. Dobbs magas,
szikár férfi volt, fényes, tar koponyájának két oldalát
szürke, vattaszerű hajcsomók szegélyezték. A fejbőrén már
kiütköztek az öregség foltjai. Apró, világosbarna szeme volt,
vékony szája fölött hosszú, keskeny orra. A magassága, a
soványsága és arcvonásai miatt madárijesztőre
emlékeztetett. Hosszú ujjakban végződő nagy kezei voltak,
beszéd közben folyton idegesen egymáshoz dörzsölte őket.
A felesége is magas volt, de sokkal testesebb. A válla mint
egy favágóé, telt mellei kőkeménynek látszottak. A férje
mellett állt és bólintott, valahányszor Mr. Dobbs megszólalt.

– Nagyon reméljük, hogy meghitt, otthonos helyük lesz, és
remekül fogják érezni magukat nálunk – mondta Mr. Doobs.
– Marion pedig a lehető legpompásabb reggelit fogja
készíteni, nem így van, Marion?

– Én mindennap jó reggelit készítek – mondta a felesége
határozottan, utána elmosolyodott. – De holnap valami igazi
különlegesség lesz, az alkalomra való tekintettel.

– Feltételezem, éhesek lesznek – tette hozzá Mr. Dobbs.
Mosolygott, és rákacsintott Billre, aki felhúzta a vállát, és
visszamosolygott.

– Én is úgy gondolom – mondta.
– Minden készen van, pont úgy, ahogy kívánta – mondta

Mr. Dobbs. – Óhajtja, hogy újra körbevezessem?
– Nem szükséges – felelte Bill. – Először megmutatom a

kis feleségemnek a szobát, aztán visszajövök, és felviszek
pár dolgot a holminkból.

– Akarja, hogy segítsek? – kérdezte Mr. Dobbs.
– Nem szükséges – mondta Bill. – Nagyon sok energia van

ma bennem – tette hozzá. Megfogta a kezem, és elindultunk



a lépcső felé.
– Hát akkor, aludjanak jól, álmodjanak szépeket – szólt

utánunk Mr. Dobbs.
– Gratulálok – kiáltotta utánunk Mrs. Dobbs, és a férje

után indult. Bill bólintott, és mentünk tovább felfelé a
lépcsőn.

A szoba kellemes volt. Egy sárgarézből készült ágy volt
benne, az ágylábakon és a fejtámlán gazdag díszítéssel. A
széles matracon virágmintás paplan és hozzáillő két
hatalmas párna. Az ablakokat kék-fehér csíkos
vászonfüggönyök foglalták keretbe. A keményfa padló úgy
ragyogott, mintha szakadatlanul csak fényesítették volna.
Az ágy előtt egy nagyon puhának látszó, sárgásfehér
gyapjúszőnyeg volt. Mindkét éjjeliszekrényen sárgaréz
petróleumlámpák álltak.

– A csábítás színhelye – jelentette ki Bill jókedvűen. –
Hogy tetszik?

– Nagyon szép – mondtam elismerően. Miért is
terjeszteném ki a boldogtalanságomat a Dobbs házaspárra,
gondoltam, vagy erre a meghitt kis házra.

– Jó szemem van az ilyesmihez – dicsekedett. – A
véremben van, nemhiába vagyok szállodatulajdonos. Amikor
errefelé autóztam, az első éjszakánkra gondoltam, és ahogy
megpillantottam ezt a helyet, ráléptem a fékre, és kivettem
a szobát. Tudod, általában nemigen szoktam agyonstrapálni
magam azért, hogy egy nőnek örömet szerezzek.

– A lelkész úr szerint én már nemcsak egy nő vagyok
magának. Valami férj- és feleségfélét említett – mondtam
szárazon. Bill nevetett, és megmutatta, hol van a
fürdőszoba.

– Lemegyek és felhozom a táskáinkat, amíg kényelembe
teszed magad – mondta az ágy felé bólintva és felkészülsz. –



A nyelve hegyét végighúzta az ajkán, megfordult és
lerobogott a lépcsőn.

Leültem az ágyra, és összekulcsoltam az ölemben a
kezem. A szívem erősebben kezdett dobogni. Pillanatokon
belül oda kell adnom magam egy olyan férfinak, akit alig
ismerek, aki felderíti a testem legintimebb részeit. Egész
idő alatt azt mondogattam magamnak, hogy csak be kell
csuknom a szemem és azt képzelni, hogy Bill Cutler
valójában Niles, de most, hogy itt voltam, és csak pár
másodperc volt hátra, beláttam, lehetetlen kirekeszteni a
valóságot és egy álommal pótolni. Bill Cutler nem az a típus,
akinek a létezését le lehet tagadni.

Lenéztem a kezemre, és láttam, az ujjaim remegnek. A
térdem is össze akart ütődni, a szemembe könnyek gyűltek.
A bennem lakozó kislány kegyelemért akart könyörögni, a
mamája után akart sírni. Mit csináljak? Rimánkodjam a
férjemnek, hogy legyen kedves és megértő, adjon még egy
kis időt? Valljam be életem minden borzalmát, és próbáljak
együttérzést kiváltani belőle?

A testem egy másik része azt kiáltotta: Ne! Tiszta, hangos
kiáltás volt. Bill Cutler nem az a fajta ember, aki megértő
lenne és figyelmes. A szó semmilyen értelmében nem volt
déli úriember. Az öreg Henry bölcs szavai jutottak az
eszembe: „Az az ág, amelyik nem hajlik meg a szélben,
eltörik.” Visszafojtottam a lélegzetemet, és magamban
tartottam a kitörni készülő kiáltást. Bill Cutler nem fog
félelmet látni az arcomon, könnyeket a szememben. Igen, a
szél egyik helyről a másikra sodort, és látszólag semmit se
tehettem ellene, de ez nem jelentette azt, hogy kiabálnom
és jajgatnom kell. Gyorsabb leszek, mint a szél. Jobban
meghajlok. Az ördögi szél gyengének fog bizonyulni
mellettem, ha a saját kezembe veszem a sorsom irányítását.

Mire Bill a táskákkal visszatért nászutas hálószobánkba,



addigra már levetkőztem, és bebújtam a takaró alá. Egy
pillanatra megállt az ajtóban, a szemében meglepetés
tükröződött. Tudtam, hogy ellenállásra számított, még
reménykedett is benne, csak hogy megtörhesse.

– Nos, hát – mondta és letette a táskákat. – Nos. – Lassan
közelebb jött hozzám, mint egy prédáját becserkésző
macska, amelyik ugrani készül. – Hát nem csábítóan nézel
ki?

Azt akartam mondani, hogy legyünk túl rajta, de szorosan
öszeszorítottam az ajkamat, és figyeltem a mozdulatait,
ahogy levette a nyakkendőjét és szinte letépte magáról a
ruhát, nem volt türelme a gombokhoz és cipzárakhoz. Be
kellett ismernem, jóképű férfi volt, karcsú és izmos. Az,
ahogy nézegettem, megdöbbentette, és várt egy kicsit,
mielőtt levette volna az alsónadrágját.

– Ez az arckifejezés nem egy szűzé – mondta. – Egy kicsit
túlságosan tapasztaltnak, túl nyugodtnak látszol.

– Sosem mondtam, hogy szűz vagyok – feleltem. A szája
tátva maradt a meglepetéstől.

– Hogy mi?
– Maga se mondta, hogy még nem volt dolga nővel, vagy

igen? – kérdeztem kihívóan.
– Figyelj ide. A papád azt mondta nekem...
– Mit mondott? – kérdeztem őszinte kíváncsisággal.
– Azt mondta... azt... mondta... – dadogta –, hogy még

sosem volt udvarlód, hogy még... ártatlan vagy. Üzletet
kötöttünk. Meg...

– A Papa nem sokat tudott arról, mi történik az
ültetvényén. Rendszerint ivott és kártyázott valahol –
mondtam. – Szóval? Most vissza akar vinni?

– He? – Egy pillanatra meghökkent.



– Ez a sok izgalom egy kicsit kifárasztott – mondtam. – Azt
hiszem, szundítok egyet. – Hátat fordítottam neki.

– Hogy mi? – kérdezte. Magamban mosolyogtam és
vártam. – Na, várjunk csak egy percet! – szólalt meg végre.
– Ez a mi nászéjszakánk, és nem szándékozom alvással
tölteni.

Nem válaszoltam, vártam. A bajsza alatt dörmögött
valamit, majd egy pillanattal később befeküdt mellém az
ágyba. Egy darabig csak feküdtünk egymás mellett, Bill a
plafont bámulta, én hüvelykről hüvelykre húzódtam el tőle.
Végül megéreztem a kezét a combomon.

– Figyelj ide – mondta. – Bármi legyen is a helyzet veled
kapcsolatban, férj-feleség vagyunk. Én, második William
Cutler a férjed vagyok, és ragaszkodom a hitvesi jogaimhoz.
– Megszorította a combomat, hogy forduljak felé. Mihelyt
megtettem, tapogatni kezdett, és száját az ajkamra nyomta.
A hosszú csóktól az én ajkam is szétnyílt. Meghökkentem,
mikor a nyelve az enyémhez ért. Felnevetett, és hátrébb
húzta a fejét, hogy lekezelően rám nézhessen.

– Mégsem vagy annyira tapasztalt, ugye?
– Nem annyira, mint bármelyik nő, akit ismert. Ebben

biztos vagyok – mondtam.
Nevetett.
– Nagyon büszke fiatal nő vagy, Lillian. Látom, pompás

úrnője leszel a Cutler's Cove Szállónak. Tulajdonképpen
mégsem csináltam rossz vásárt – mondta, és megismételte
még egyszer, inkább magának, mint nekem.

Közelebb hajolt az arcomhoz, az ajka végigvándorolt a
szememen, az orromon, az államon, a nyakamon, majd
folytatta az útját lefelé, a mellemet csókolgatva. A
mellbimbóimnál hosszasan elidőzött és felnyögött. Az
orrával döfködte a mellemet, és mélyen beszívta a testem



illatát. A vonakodásom és a boldogtalanságom ellenére
kíváncsiság is vegyült abba a bizsergető érzésbe, amely
hullámokban árasztotta el a testemet, és amitől olyasmiket
éreztem, amit korábban el sem tudtam képzelni.
Felkiáltottam, mikor az ajkak továbbvándoroltak a
testemen, és a hasamon tapogatóztak.

– Nem számít, mit mondasz – motyogta nekem szűz vagy.
Milyen más volt a szex, hogy készültem rá. Amit a Papa

csinált velem, az még mindig a legsötétebb gondolataim
között lapult, összezárva a legborzasztóbb rémálmaimmal
és gyerekkori félelmeimmel. Ez azonban más volt. A testem
kíváncsi volt, érzékeny, és a gondolataimtól függetlenül a
bizsergés egyre erősebb lett, amíg végül Bill belém nem
hatolt, és egyfajta állati szenvedéllyel nem tette teljessé a
házasságunkat. A mozdulataival együtt emelkedtem és
süllyedtem, a rémület pillanatait a gyönyör pillanatai
váltották fel, és amikor véget ért, amikor megtörtént
bennem a forró robbanás, azt hittem, a szívem nem bírja
tovább, és ott halok meg a nászágyunkban. Forrósághullám
indult fel a nyakamtól, és úgy éreztem, az arcom mindjárt
meggyullad tőle.

– Nos, megvolt – mondta Bill. – Megvolt. – Átfordult a
hátára. Neki is lélegzethez kellett jutnia. – Nem tudom, ki
volt a szeretőd – mondta –, de egész biztos, hogy ő is szűz
volt. – Elnevette magát.

El akartam mondani neki az igazat. Le akartam törölni azt
az önelégült, beképzelt mosolyt az arcáról, de a szégyenem
túl erős volt.

– Most legalább – folytatta – tudod, mitől vagy szerencsés
nő. – Nevetett. – És most már te vagy az új Mrs. Cutler. –
Behunyta a szemét. – Azt hiszem, igazad van. Egy kis
szundítás nem árt. Zsúfolt napunk volt.



Néhány pillanattal később már horkolt is. Én csak
feküdtem, úgy tűnt, órákon át. A borult, esős éjszakai égbolt
tisztulni kezdett. Az ablakon át láttam, hogy egy csillag
kukucskál ki a vastag, sötét felhőket körülvevő vékony
foszlányok közül.

Túléltem a megpróbáltatást, gondoltam, ráadásul még
erősebbnek is éreztem magam tőle. Talán igaza van
Verának; talán irányíthatom az életemet, és meg tudom
változtatni Bill Cutlert annyira, hogy képes legyek elviselni
az új helyzetemet. Most már Mrs. Cutler vagyok, úton az új
otthonom felé, ami mindent összevetve lenyűgöző, érdekes
hely lesz.

Vajon milyen alapon, milyen oknál fogva tagadta meg
tőlem a Sors azt a gyengéd és igaz szerelmet, amit Niles és
én kaphattunk volna egymástól, és tett inkább e mellé az
idegen mellé, aki most már, mint a férjem fekszik itt, miután
megkötöttük az egyház által szentesített házasságot? A
lelkész úr meg sem kérdezte, szeretjük-e egymást.
Mindössze arra kért minket, esküdjünk meg, és legyünk
hűek a fogadalmunkhoz. Mi a házasság szeretet nélkül,
tűnődtem, még ha egy lelkész ad is össze minket?

Az, hogy két feketerigó az énekük által talál egymásra,
számomra ésszerűbbnek tűnt.

Otthon a Meadows-farmon Vera bizonyára éppen lefekteti
Charlotte-ot. Charles befejezi a munkáját. A kis Luther
egész biztos ott van vele. Emily bezárkózik, és térdre
borulva mormol valami imát, a Papa pedig részeg mámorát
alussza ki, nagy kezében még mindig ott szorongatja a föld
birtoklevelét.

Én pedig vártam a reggelt és az előttem álló utazást, ami
csupa titok lesz és csupa meglepetés. Más remény nem
maradt számomra, mint a holnap ígérete.



16
CUTLER'S COVE

Az út hátralévő része nagyon gyorsan telt. Miután
nagyszerűen megreggeliztünk a Dew Drop Innben, Bill és én
gyorsan összeszedtük a holminkat, és elindultunk. Horace
és Marion Dobbs olyan sokszor kívántak nekünk sok
szerencsét, hogy biztos voltam benne, látnak valamit az
arcomon, azért teszik. Az eső elállt, és tényleg szép tiszta
napunk volt az utazáshoz. Nem tudtam, miért, talán mert
fáradt volt az esküvőtől vagy a szeretkezésünktől, vagy csak
kezdte visszanyerni az igazi énjét, az utazásunk további
részében Bill sokkal csendesebb és kedvesebb volt hozzám.
Ha beszélt, Cutler's Cove-ról mondott valamit, vagy a
családjáról mesélt.

– Az apámnak az a bolond ötlete támadt, hogy földet
művel az óceán partján. Megvett egy nagy területet, és
akkor nem vette észre, vagy nem törődött vele, hogy ott van
az óceán is. Épített egy szép házat, csűrt, szerzett állatokat
is, de nem kellett hozzá sok idő, az időjárás és a talaj
világosan az értésére adták, hogy ugyancsak rossz
tevékenységre esett a választása.

Anyámnak azonban helyén volt az esze, és kezdett lakókat
befogadni, először csak jövedelemkiegészítésként.

Egy nap aztán összeültek az apámmal, és elhatározták,
hogy egy igazi szállodát csinálnak a helyből. Miután
megszületett a döntés, a dolgok már mentek a maguk útján.
A papa épített egy dokkot, így azok, akik horgászni akartak,
egy kicsit kievezhettek. Kezelésbe vette a földet, kertet és
szép pázsitot telepített, sétaösvényeket vágott, csinált egy
tavat padokkal, fedett verandákat és szökőkutakat. Farmer



nem lett belőle, de príma kertész volt.
A mamám pedig nagyszerűen főzött. A kombináció

sikeresnek bizonyult, és kis idő elteltével bővítenünk kellett
a régi házat. A szálloda, a Cutler's Cove azóta is teljes vagy
majdnem teljes kapacitással üzemel. Fenn, Északon az
emberek terjesztik a hírünket, és jönnek vendégeink New
Yorkból, Massachusettsből, még egészen fentről, Maine
államból és Kanadából is. Mind el vannak ragadtatva a
koszttól.

– Most ki főz? – kérdeztem.
– Már volt néhány szakácsom azóta, hogy a mami

kiöregedett a munkából. Közvetlenül az esküvő előtt
fogadtam fel egy magyar férfit, az egyik barátom ajánlotta.
A neve Nussbaum, és remek konyhafőnök, bár a konyhaiak
panaszkodnak a hirtelen természete miatt. Majd meglátod,
milyen – mondta Bill, és mosolygott. – Az időm jó része
rámegy, hogy megpróbáljam megőrizni a békét a dolgozók
között.

Bólintottam, és hátradőlve néztem az elsuhanó tájat. Nem
akartam elárulni, hogy még sosem láttam az óceánt, de
amikor hirtelen feltűnt a horizonton, a lélegzetem is elállt a
meglepetéstől. Természetesen olvastam róla, és képen is
láttam, de ilyen közelről találkozni a végtelennel, egyenesen
lenyűgöző volt. Csak kapkodtam a levegőt, mint egy kis
iskolás lány, élvezettel figyeltem a vitorlásokat és a
halászhajókat. Mikor feltűnt egy nagy hajó, nem tudtam
fékezni magam, és felkiáltottam.

– Hé! – szólalt meg Bill nevetve. – Tudom, mondtad, hogy
a papátok nem túl sűrűn vitt el benneteket, gyerekeket az
óceánhoz, de azért csak voltál már itt, nem?

– Nem – ismertem be.
– Nem? Nos, kutya legyek, ha... – Megrázta a fejét. – Az



biztos, hogy bizonyos szempontból szűz lányt szereztem
magamak. – Nevetett, mire dühösen végigmértem. A
pimaszságával hihetetlenül fel tudott bosszantani.
Elhatároztam, legközelebb nem leszek ilyen őszinte.

Nem sokkal később nagy kanyart tettünk, és
megpillantottam a táblát: Cutler's Cove. Megérkeztünk.

– A hatóságok a mi családunk után nevezték el a partnak
ezt a szakaszát és a kis bevásárlóutcát, mert olyan sikeres
az üdülőm – jelentette ki a rá jellemző büszkeséggel.

Tovább dicsekedett mindazzal a sok csodálatos dologgal,
amit tenni készül, de én nem figyeltem rá, a tájat bámultam.
Itt a part egy kicsit befelé hajlott, és láttam, egy hosszú
darabon úgy ragyog rajta a fehér homok, mintha éppen most
gereblyézte volna fel egy sereg munkás olyan sűrű fogú
gereblyékkel, mint a fésű. Még a partra kifutó hullámok is
lágyan, finoman gördültek, benedvesítették a homokot, és
vonultak vissza.

– Ezt nézd meg – mutatott előre Bill. Egy tábla volt ott,
rajta a felirat: „Kizárólagosan a Cutler's Cove Szálloda
vendégei számára fenntartva.” – Saját partunk van. Ettől a
vendégek fontosabbnak érzik magukat – tette hozzá és
kacsintott, majd balra mutatott. Odanéztem és
megpillantottam a Cutler's Cove Hotelt, az új otthonomat.

Nagy, kétemeletes épület volt, olyan kék, mint a
vörösbegy tojása, tejfehér zsalugáterekkel, körülötte
hatalmas veranda. A verandára egy világos fából készített
lépcső vezetett fel. Az alapot faragott kövekből készítették.
Elindultunk a bekötőúton, átmentünk két kőoszlop között,
melyek tetején kerek lámpák álltak. Itt-ott vendégek
kószáltak a kertben, volt két kis fedett veranda, padok
kőből és fából, asztalok és szökőkutak. Néhány szökőkút hal
formájú volt, a többiek kör alakúak voltak, és középen jött



belőlük a víz. A ház előtt egy szép sziklakert kígyózott.
– Egy kicsit jobb, mint a Meadows-farm, nem gondolod? –

kérdezte Bill pimaszul.
– Fénykorában az is volt ilyen – mondtam. – Akkoriban az

volt a Dél ékköve.
– Szép kis drágakő – mondta Bill csípősen. – Mi legalább

nem rabszolgamunkával építettük ezt a helyet. Nagyon
élvezem, mikor a papádhoz hasonló déli arisztokraták azzal
hencegnek, mit épített a családjuk. Képmutatók és csalók,
az egész bagázs. És könnyű megverni őket kártyában –
tette hozzá kacsintva.

Elengedtem a fülem mellett a gúnyos megjegyzést. A ház
megkerülésével egy oldalbejárathoz mentünk.

– Itt előbb jutunk be a mi lakrészünkhöz – magyarázta
parkolás közben. – Egyébként Isten hozott minálunk – tette
hozzá. – Most át kell, hogy emeljelek a küszöbön?

– Nem – vágtam rá.
Elnevette magát.
– Nem is kérdeztem komolyan – mondta. – Hagyj csak

mindent a kocsiban. Mindjárt leküldök valakit a holminkért.
Mindent sorjában.

Kiszálltunk és bementünk a házba. Egy rövid folyosó
vezetett abba a részbe, amit Bill családi lakrésznek
nevezett. Az első szoba a nappali volt, benne terméskőből
készült kandalló és barátságos antik bútorok – puha
párnájú, kézzel faragott székek, egy fehér takaróval
borított, sötét fenyőfából készült hintaszék és egy süppedős
dívány a hozzátartozó kis faragott asztalkákkal. A keményfa
padlón ovális, elefántcsontszínű szőnyeg díszelgett.

– Az apám portréja és az anyámé – mutatott a képekre
Bill. A két festmény egymás mellett függött a kandalló fölött.



– Mindenki azt mondja, a Papira hasonlítok.
Bólintottam, valóban hasonlított rá.
– A családi hálószobák az emeleten vannak. Itt Mrs.

Oaksnak választattam le egy kis hálószobát a konyhából. Ő
gondoskodik az anyámról, aki az ideje legnagyobb részét a
szobájában tölti. Mrs. Oaks időnként kiszellőzteti – jegyezte
meg tréfásan. Nem tudtam elképzelni, hogy beszélhet ilyen
tiszteletlenül az öreg, beteg anyjáról. – Bemutatnálak neki,
de már arra sem emlékszik, ki az ördög vagyok, és ha
bevinnélek, fogalma sem lenne, egyáltalán miről beszélek.
Bizonyára azt gondolná, hogy te is csak egy szállodai
alkalmazott vagy. Gyere! – nógatott és elindult a lépcső felé.

A hálószobánk hatalmas volt, akkora, mint a Meadows
hálószobái, és két széles ablak nyílt az óceánra. Az óriási
ágynak sötét tölgyfából készült vastag tartóoszlopai voltak,
a kézzel faragott fejtámlán két delfin játszott. Egy
ugyanolyan stílusú öltözőasztalból, éjjeliszekrényekből és
egy ruhásszekrényből állt a berendezés. Az ablakkal
szemközti falnál egy fésülködőasztal volt, rajta gazdagon
díszített, ovális tükör.

– Feltételezem, szeretnél néhány változtatást, most, hogy
beköltözöl – mondta Bill. – Tudom jól, elkelne itt egy kicsivel
több fény és szín. Csinálhatsz bármit, amit akarsz. Az ilyen
dolgok sosem érdekeltek. Barátkozz meg a szobával, amíg
felhozatom a holminkat.

Bólintottam és odamentem az ablakhoz. A kilátás
lélegzetelállító volt. A szállóból még csak keveset láttam, de
mihelyt Bill magára hagyott, és végignéztem a kerten,
abban a pillanatban egyfajta melegséget éreztem, hogy
tartozom valahová. Talán mégsem volt hozzám olyan rideg a
sors, és nem taszigált csak úgy találomra, gondoltam, és
kimentem, hogy felderítsem az emelet többi részét.



Mihelyt kiléptem a hálószobánkból, az előtér szemközti
oldalán is kinyílt egy ajtó, és megjelent egy sötét hajú,
sötétbarna szemű, alacsony, testes nő. Fehér egyenruha volt
rajta, ami inkább illett volna egy felszolgálóhoz, mint
ápolónőhöz. Mihelyt meglátott, megállt és elmosolyodott,
olyan lágy, puha mosollyal, amitől az arca egész
kigömbölyödött.

– Á, jó napot. Én vagyok Mrs. Oaks.
– Én pedig Lillian – mondtam kezet nyújtva.
– Mr. Cutler felesége. Úgy örülök, hogy megismerhettem.

Valóban olyan szép, mint amilyennek mondták.
– Köszönöm.
– Én viselem gondját Mrs. Cutlernek – mondta.
– Tudom. Bemehetek hozzá?
– Természetesen, bár figyelmeztetnem kell, hogy elég

szenilis. – Hátrébb lépett. Bepillantottam a hálószobába.
Bill édesanyja egy karosszékben ült egy kis takaróval a
térdén. Apró termetű asszony volt, a kortól még inkább
összement, de nagy barna szeme volt. Gyorsan végignézett
rajtam.

– Mrs. Cutler – mondta Mrs. Oaks. – Ez itt a menye, Bill
felesége. A neve Lillian, és azért jött, hogy beköszönjön.

Az idős hölgy sokáig nézett. Az volt az érzésem, hogy a
megjelenésem valami érdeklődést válthatott ki benne, de
hirtelen bosszús lett az ábrázata.

– Hol van a teám? Mikor hozod végre a teámat? – esett
nekem.

– Azt képzeli, hogy maga is konyhai dolgozó – suttogta
Mrs. Oaks.

– Máris jön, Mrs. Cutler. Már forr a víz.



– Nem akarom, hogy túl meleg legyen.
– Nem – mondtam. – Meghűl, mire megkapja.
– Már alig van egy tiszta pillanata – mondta Mrs. Oaks,

szomorúan csóválva a fejét. – Öregség. Ez az egyedüli
betegség, aminek nem várjuk a végét...

– Értem.
– Egyébként isten hozta az új otthonában, Mrs. Cutler –

mondta Mrs. Oaks.
– Köszönöm. Még majd találkozunk, Cutler mama –

mondtam a töpörödött anyókának, aki már csak önmaga
árnyéka volt. Megrázta a fejét.

– Küldjél fel valakit, hogy porolja le a bútorokat –
parancsolt rám.

– Máris – mondtam és kiléptem a szobából. Végignéztem a
folyosó többi részét, és éppen akkor tértem vissza a
szobánkba, amikor Bill két alkalmazottal felhordatta a
holminkat.

– Mielőtt bármit is kicsomagolnál, körülvezetlek a
szállodában, és bemutatlak mindenkinek – mondta Bill.
Megfogta a kezem, és levezetett a földszintre.
Végigmentünk a hosszú folyosón, és a konyhához jutottunk.
Már az érkezésünk előtt megéreztük Mr. Nussbaum
főztjének finom illatát. Ahogy beléptünk, a séf felnézett a
munkájából.

– Ő az új Mrs. Cutler, Nussbaum – mondta Bill. – Egy
gazdag déli ültetvényen főzött ínyencségeket, így hát ügyelj
arra, mit csinálsz.

Mr. Nussbaum sötét bőrű, kék szemű, sötétbarna hajú
férfi volt. Gyanúsan méregetett. Csak vagy kétujjnyival
lehetett magasabb nálam, de zordnak és magabiztosnak
látszott.



– Nem vagyok szakácsnő, Mr. Nussbaum, és amit készít,
annak mindnek pompás illata van – mondtam gyorsan.
Mosoly jelent meg a a szemében, majd átterjedt az ajkára
is.

– Kóstolja meg a krumplilevesemet – mondta, és egy
kanalat nyújtott felém.

– Príma – mondtam, és Mr. Nussbaum arcán öröm terjedt
szét. Bill nevetett. Mikor kimentünk a konyhából, azonnal
félrehúztam.

– Ha azt akarod, hogy jól kijöjjek mindenkivel, ne állíts be
olyan gőgösnek és nagyképűnek, mint amilyen te vagy –
támadtam neki.

– Rendben van, rendben van – mondta, és védekezően
felemelte a kezét. Megpróbálta tréfára venni, de attól
kezdve tényleg tisztelettel beszélt és viselkedett velem az
alkalmazottak előtt. Találkoztam néhány vendéggel is, utána
pedig a főpincérrel beszélgettem az étteremben.

Az elkövetkező hetekben, hónapokban megtaláltam a
magam helyét és tennivalóit. Még mindig abból a
meggyőződésből indultam ki, hogy engednem kell a szélnek,
és inkább hajlanom kell, mint törnöm. Elfogadtattam
magammal, hogy ha itt kell élnem egy szállodatulajdonos
feleségeként, akkor az egész virginiai óceánparton én
leszek a legjobb szállodásfeleség, és ezt nagyon komolyan
gondoltam.

Észrevettem, hogy a vendégek jobban érzik magukat, ha
Bill és én velük együtt étkezünk, és személyesen üdvözöljük
őket. Néha Billnek nem sikerült időben megjelennie, valami
elfoglaltsága volt Virginia Beachben vagy Richmondban, de
a vendégek örültek neki, ha üdvözöltem őket a vacsoránál.
Ezt a reggelinél is megtettem, és a legtöbben örömteli
meglepetésként fogadták, hogy ott vártam őket az ajtóban,



és még a nevükre is emlékeztem. Nagyon lényeges volt
számomra, hogy a különleges eseményekre is emlékezzem:
születésnapokra, keresztelőkre, házassági évfordulókra.
Ezeket mind feljegyeztem a naptáramba, és ügyeltem arra,
hogy ne felejtsek el üdvözlőkártyákat küldeni. Lapokat is
küldtem a vendégeinknek, amelyeken megköszöntem a
látogatást.

Időközben sok változtatásra szoruló apróságot is
észrevettem: olyan dolgokat, amelyekkel a szolgáltatásokat
gyorsabbá és hatékonyabbá lehetett tenni. Az sem tetszett,
ahogy a szállodát takarították, és gyorsan bevezettem
néhány változtatást, amelyek közül a legfontosabb az volt,
hogy kijelöltem valakit, aki az épület karbantartásáért volt
felelős.

A Cutler's Cove Szállodában élvezetesebbnek,
izgalmasabbnak és érdekesebbnek bizonyult az életem,
mint ahogy valaha is képzeltem volna. Úgy tűnt, tényleg
megtaláltam a helyem, volt miért élnem. A tanács, amit Vera
az esküvőm előtt adott, szintén bevált. Sikerült Billt
kellőképpen megváltoztatnom ahhoz, hogy a házasságunk
elviselhető legyen. Nem sértegetett, és nem tett
nevetségessé. Elégedett voltam a munkámmal, a szállodát
még sikeresebbé tettem. Tudtam, hogy a férjem időnként
más nőkkel van, de nem törődtem vele. Meg kellett
alkudnom, hogy ne legyek boldogtalan, de képes voltam
kompromisszumokat kötni, mivel egy idő után szerelmes
lettem – nem Billbe, hanem Cutler's Cove-ba.

Bill semmilyen javaslatomat nem ellenezte, még akkor
sem, ha pénzkiadással járt. Ahogy teltek a hónapok, és én
egyre több mindent vállaltam át a kötelességei és
felelősségei közül, egyre elégedettebbnek látszott. Nem
kellett lángésznek lenni annak a felismeréséhez, hogy
igazából nem érdekli annyira a szálloda, mint ahogy



mutatja. Valahányszor ürügyet találhatott egy úgynevezett
üzleti útra, útnak indult, és néha hosszú napokig nem tért
vissza. A szálloda személyzete fokozatosan egyre inkább
rám hagyatkozott, ha dönteni kellett vagy egy problémát
megoldani. Még egy év sem telt el, és ha a személyzet egy
tagja nem tudta, mit tegyen, az első reakciója az volt:
„Megkérdezem Mrs. Cutlert.”

Alig több mint egy éve érkeztem a szállóba, mikor már
saját irodám volt. Bill mindezt egyszerre szórakoztatónak
és meglepőnek is tartotta, de hat hónappal később, mikor
azzal a javaslattal álltam elő, hogy gondoljunk a szálloda
bővítésére, és építsünk egy új szárnyat, vitába szállt velem.

– Az ágyneműk tisztaságára és az edények mosogatására
felügyelni, az egy dolog, Lillian. Még azt is megértem, hogy
minderre egy-egy felelőst jelölsz ki, akik ezért magasabb
fizetést kapnak egy hétre, de huszonöt új szobát építeni a
szállóhoz, kibővíteni az éttermet és uszodát létesíteni? Ki
van zárva. Nem tudom, mit képzeltél rólam, amikor
összeházasodtunk, de nekem nincs ilyesmire pénzem, még
akkor sem, ha szerencsés vagyok a kártyában.

– Nincs azonnal szükségünk a pénzre, Bill. Beszéltem az
itteni bankokkal. Van egy, amelyik nagyon szívesen adna
nekünk jelzálogkölcsönt.

– Jelzálogkölcsönt? – Bill felnevetett. – Mit tudsz te a
jelzálogkölcsönökről?

– Mindig is jó voltam matematikából. Láttad, hogyan
kezeltem a számláinkat. A Papa helyett én csináltam. Úgy
érzem, számomra magától értetődő dolog az üzleti munka –
mondtam. – Habár nemsokára egy pénzügyi igazgatóra is
szükségünk lesz.

– Pénzügyi igazgatóra? – megrázta a fejét.
– Tartsuk be azonban a sorrendet. Szükségünk van arra a



jelzálogkölcsönre – mondtam.
– Nem tudom. Jelzáloggal megterhelni a szállodát azért,

hogy bővíthessük... Nem tudom.
– Nézd meg ezeket a leveleket a korábbi vendégektől és

azoktól, akik ide akarnak jönni, mindegyikben
szobafoglalást kérnek – mondtam, felemelve vagy egy
tucatnyi borítékot az íróasztalomról. – A felének sem tudunk
szobát adni. Nem látod, mennyi üzleti lehetőséget
szalasztunk így el? – kérdeztem. Elgondolkodó tekintettel
beleolvasott néhány levélbe.

– Aha – mondta. – Nem tudom.
– Azt gondoltam, jó hazárdjátékosnak tartod magad. Ez

nem olyan kockázatos vállalkozás, ugye?
Elnevette magát.
– El vagyok képedve tőled, Lillian. Egy kislányt hoztam

ide, legalábbis én annak tartottalak, de te nagyon gyorsan
kézbe vetted a dolgokat. Tudom, a személyzet már többre
tart téged, mint engem – panaszkodott.

– Ez csak a te hibád. Nem vagy itt, amikor szükségük van
rád. Én itt vagyok – mondtam határozottan.

Bólintott. Nem érdekelte annyira a szálloda, mint engem,
de eleget tudott ahhoz, hogy ne szalasszon el egy
gyümölcsözőnek ígérkező lehetőséget.

– Rendben. Hozz össze egy megbeszélést a bankárokkal,
és nézzük meg, miről is lenne szó – zárta le a témát. –
Esküszöm – mondta, felállt és lenézett rám, ahogy az asztal
mögött ültem –, nem is tudom, hogy büszke legyek rád vagy
inkább féljek tőled. Már így is cukkol néhány barátom, hogy
a családban te viseled a nadrágot. Nem mondhatnám, hogy
örülök ennek – tette hozzá zavartan.

– Tudod jól, Bill, hogy te viseled a nadrágot – mondtam egy



kicsit kacéran. Elmosolyodott. Gyorsan megtanultam,
milyen könnyű egy kis hízelgéssel célt érni nála.

– Igen, csak te se felejtsd el – mondta.
Kellőképpen engedelmesnek tűntem a számára ahhoz,

hogy kevésbé fenyegetettnek érezze a helyzetét, és
távozott. Mihelyt magamra maradtam, felhívtam egy Updike
nevű fiatal ügyvédet, akit a Cutler's Cove egyik üzletembere
ajánlott a figyelmembe. Nagyon megnyerőnek találtam, és
alkalmaztam, hogy az üzleti ügyeinkben ő képviselje az
érdekeinket. Segített, hogy gyorsan megkaphassuk a
jelzálogkölcsönt, és hozzáfogtunk a szálloda bővítéséhez. A
munkák tíz éven át tartottak.

Szállodai elfoglaltságaim miatt évente mindössze kétszer
mehettem vissza a Meadows-farmra. Bill csak az első
látogatáskor jött velem. Valahányszor megérkeztem, azt
vettem észre, hogy a régi ültetvény az elhanyagoltság és a
hozzá nem értés egyre mélyebb rétegeibe süllyed. Charles
már rég lemondott a teendők legnagyobb részéről, és csak
azzal törődött, ami az alapvető szükségletek biztosításához
kellett. A Papa, mint mindig, a magas adók és költségek
miatt panaszkodott, de Vera mondta, hogy már egyre
kevesebbet megy el az ültetvényről, és szinte alig kártyázik.

– Bizonyára azért, mert már nem sok elveszíteni való
pénze van – mondtam. Vera egyetértett.

Az esetek többségében a Papa szinte egyáltalán nem
foglalkozott velem, én se vele. Tudtam, kíváncsi az új
életemre, és tetszik neki az elegáns ruhám, az új kocsim.
Nem is egyszer megfordult a fejemben, hogy pénzt akar
kérni tőlem. A déli büszkesége és gőgje azonban
megakadályozta benne – és egyébként sem adtam volna
neki. Úgyis csak gazdát cserélt volna a kártyaasztalnál vagy
whiskyre változott volna. Luthernek és Charlotte-nak



azonban mindig próbáltam valami szép dolgot vinni.
Ahogy teltek az évek, Charlotte egyre inkább a Papa testi

adottságait kezdte mutatni. Magas volt és széles vállú, a
keze fiúsan nagy, az ujjai hosszúak. Az évek során éreztette
hatását, hogy hosszú időn keresztül távol voltam tőle. Mire
ötéves lett, valahányszor újra megjelentem, úgy tűnt, csak
halványan emlékszik rám. Mikor beszéltem hozzá és
játszottam vele, észrevettem, hogy a kelleténél hosszabb
idő alatt fog fel dolgokat, és figyelni sem tud elég sokáig.
Könnyen megigézte egy fényes tárgy vagy valami egyszerű
dolog, és azt órákig forgatta a kezében, de a számok és a
betűk tanulásához nem volt elegendő türelme. Mihelyt
Charlotte elég idős lett, Luther, ahányszor csak tehette,
elvitte magával az iskolába, de ő hamarosan évekkel
lemaradt vele egykorú társai mögött.

– Látnod kellene, hogyan gondoskodik róla Luther –
mondta Vera az egyik látogatásom alkalmával. – Nem
engedi ki úgy, hogy nincs elég melegen öltözve, és mihelyt
megerednek az első esőcseppek, azonnal visszazavarja a
házba.

– A korához képest nagyon komoly és érett fiúcska –
mondtam. Az is volt. Még sosem láttam, hogy egy kisfiú ilyen
tudatosan figyeljen dolgokra vagy ilyen ritkán nevessen és
mosolyogjon. Úgy járt, mint egy kis felnőtt, és Charles
szerint már sokat segített az ültetvényen.

– Esküszöm, ez a fiú már majdnem annyit tud a gépekről
és a berendezésekről, mint én – újságolta Charles.

Valahányszor visszalátogattam az ültetvényre, elidőztem a
családi sírkertben is. Mint az öreg farmon minden más, ez is
egy kis törődést, szerető gondoskodást igényelt volna.
Kigyomláltam a gazt, virágokat ültettem, és rendbe tettem,
amennyire tudtam, de úgy tűnt, a természet át akarja venni



az uralmat a Meadows-farmon, lassan elnyeli és benövi az
ültetvényt. Mikor eljöttem, visszanéztem, és azt kívántam,
bárcsak kis darabkákra hullana szét a ház, amiket aztán a
négy égtáj irányába szétszórna a szél. Inkább tűnjön el,
gondoltam, mint hogy Bill édesanyjához hasonlóan
vegetáljon, aki már csak elaggott, roskatag árnyéka volt
önmagának.

Emilynek mindez nemigen számított. Neki már akkor sem
jelentett sok örömet és vidámságot az ültetvény, amikor még
szép volt és pompázó. Neki mindegy volt, vannak-e virágok
és szépen nyírt sövények, káprázatos magnóliák és
lilaakácok, vagy nincsenek. Nem törődött vele, mivel szürke
szemével úgy nézte a világot, hogy egyáltalán nem vette
észre a színeket. Egy fekete-fehér univerzumban élt,
amelyben a vallás jelentette számára az egyedüli fényt, és
amelyet az ördög folyton sötétségbe akart borítani.

Ha változott is valamit, csak még magasabb és soványabb
lett, ennek ellenére sosem tűnt számomra erősebbnek vagy
keményebbnek. Továbbra is ragaszkodott gyerekkori
hiedelmeihez és félelmeihez. Egyszer az egyik látogatásom
végén utánam jött az autóig, karomszerű ujjai közt még ott
szorongatva a régi Bibliát.

– Nem volt hiábavaló a sok imádságunk és buzgalmunk –
mondta, mikor megfordultam, hogy elbúcsúzzak tőle. – Az
ördög már nem lakik velünk.

– Bizonyára túl sötétnek és ridegnek tartja ezt a helyet –
mondtam csípősen. Kihúzta magát, és rosszallóan
lebiggyesztette a száját.

– Ha az ördög látja, hogy nincs esélye a győzelemre,
akkor gyorsan termékenyebb mezőkre vonul. Ügyelj arra,
hogy ne kövessen a Cutler's Cove-ba, és ne verjen tanyát a
züllöttségnek és a kéjnek abban az Istentől elhagyatott



zugában. Rendszeres közös imákat kellene bevezetned,
kápolnát építeni, Bibliát tenni minden szobába...

– Emily – mondtam. – Ha valaha szükségem lesz arra,
hogy kiűzzem az ördögöt az életemből, számítani fogok rád.

– Számíthatsz is – mondta, és magabiztosan hátrébb
lépett. – Most tréfálsz vele, de egy nap szükséged lesz rá.

Az önbizalma szorongással töltött el. Alig vártam, hogy
visszatérjek a Cutler's Cove-ba, és utána majdnem egy évig
nem mentem vissza a Meadows-farmra. Akkor érkezett az
üzenet, hogy a Papa meghalt.

A temetésén csak kevesen voltak. Még Bill sem jött velem,
arra hivatkozva, hogy fontos üzleti útra kell mennie, amit
nem lehet elhalasztani. A Papának szinte már alig maradtak
barátai. A kártyacimborái vagy meghaltak, vagy elköltöztek,
a többi földbirtokos pedig már rég megadta magát a nehéz
idők szorításának, és darabonként eladogatták az
ültetvényeket. A Papa egyik rokonát sem érdekelte a hír
annyira, hogy útra keljen.

A Papa magányosan halt meg, úgy, hogy esténként álomba
itta magát. Egy reggel egyszerűen nem ébredt fel. Emily
egy könnyet sem ejtett, legalábbis előttem nem. Elfogadta,
hogy Isten elszólította őt, mert már itt volt az ideje. A
temetés nagyon egyszerű volt, ami után Emily csak teát és
süteményt kínált a vendégeknek. Még a lelkész úr sem
maradt ott.

Arra gondoltam, hogy Charlotte-ot elviszem magammal,
de Vera és Charles lebeszéltek róla.

– Itt jól érzi magát Luther mellett – mondta Vera. –
Mindkettőjüket megviselné, ha el kellene válniuk egymástól.

Tudtam, hogy Vera tulajdonképpen magára gondol, hogy
megviselné az elválás, mert anyja lett Charlotte-nak, és
ahogy megfigyeltem, Charlotte is így érzett vele



kapcsolatban. Természetesen Emily is ellenezte, hogy
Charlotte-ot magammal vigyem abba a „bűnös Szodomába
és Gomorrába az óceán partjára”. Végül beláttam, legjobb,
ha otthagyom őt, akár Emily mellett is, mert Charlotte-ot
láthatóan nem nyűgözte le és nem zavarta Emily vallási
fanatizmusa. Természetesen sosem mondtam el az
igazságot Billnek Charlotte születéséről, és soha senkinek
nem is akartam beszélni róla. Charlotte továbbra is a
húgom marad, nem a lányom.

– Egy nap talán Charlesszal elhozzátok Luthert és
Charlotte-ot Cutler's Cove-ba – mondtam Verának –, és ott
maradtok egy ideig.

Bólintott, de egy ilyen utazásnak a gondolata olyan
valószínűtlennek tűnt a számára, mint egy holdutazásé.

– Úgy gondolod, hogy mindannyiótoknak jó lesz itt, Vera? –
kérdeztem még utoljára, indulás előtt.

– Ó, igen – mondta. – Mr. Booth már régóta nem
foglalkozott az ültetvénnyel, nem törődött vele. A halála
semmi változást nem okoz a munkánkban. Charles majd
elvégez mindent. Vagy inkább úgy kéne mondanom, Charles
és Luther, mert már ő is elég erős, és sokat segít. Ezt
Charles is megmondhatja.

– És a nővérem... Emily?
– Már megszoktuk. Tulajdonképpen nem is tudjuk, mit

csinálnánk a zsoltárai és az imái nélkül. Charles azt mondja,
jobbak, mint azok a mozgófilmek, amelyekről hallottunk.
Sosem tudjuk, mikor kell arra számítani, hogy gyertyával a
kezében megjelenik valahol a házban, és keresztet rajzol
egy árnyékra. És ki tudja, lehet, hogy tényleg távol tartja az
ördögöt.

Nevettem.
– A dolgok jól alakultak a számodra, Lillian, ugye? –



kérdezte Vera kíváncsi arccal. A haja őszbe vegyült, az
arcán elmélyültek a ráncok.

– Berendezkedtem, és találtam néhány okot, amiért
érdemes élni, ha erre gondolsz.

Bólintott.
– Gondoltam, hogy boldogulni fogsz. De most már ideje,

hogy a vacsorával foglalkozzam. El kell köszönnöm.
Megöleltük egymást, és bementem Charlotte-hoz, hogy

tőle is elköszönjek. Hason feküdt a szőnyegen abban a
szobában, amely egykor a Mama olvasószobája volt, és egy
régi családi fényképalbumot nézegetett. Luther a pamlag
szélén ült, és ő is nézte vele együtt a képeket. Mindketten
felpillantottak, amikor megjelentem az ajtóban.

– Most már mennem kell, gyerekek – mondtam. – A családi
képeket nézegetitek?

– Igen – mondta Luther, és bólintott hozzá.
– Ezen mi ketten vagyunk és Emily – mondta Charlotte. és

a képre mutatott. Ránéztem, és eszembe jutott, mikor
csináltatta a Papa.

– Igen – mondtam.
– A legtöbb embert ismerjük ebben az albumban – mondta

Luther kivéve ezt az egyet. – Néhány oldalt visszalapozott,
és rámutatott egy parányi képre. Felvettem az albumot, és
megnéztem a képet. Az igazi anyámat ábrázolta. Pár
pillanatig meg sem tudtam szólalni.

– Ez... a Mama húga, Violet – mondtam.
– Nagyon szép nő volt – jegyezte meg Charlotte. – Igazam

van, Luther?
– Igen – bólintott Luther.
– Ugye szép, Lil? – kérdezte Charlotte. Rámosolyogtam.



– Nagyon szép.
– Ismerted? – kérdezte Luther.
– Nem. Meghalt, mielőtt... rögtön azután, hogy

megszülettem.
– Rendkívül hasonlítasz rá – bökte ki, majd fülig pirult.
– Köszönöm, Luther. – Letérdeltem, és adtam neki egy

puszit, majd megöleltem és megcsókoltam Charlotte-ot is.
– Szervusztok, gyerekek. Legyetek jók – mondtam.
– Különben Emily dühbe gurul – felelte Charlotte. A

könnyeimen keresztül elmosolyodtam.
Gyorsan kimentem, és vissza se néztem többet.
Valami történhetett Billel azon az üzleti úton, amelyikre a

Papa temetése helyett ment, mert mikor pár nappal később
hazamentem, jelentős változásokat vettem észre rajta.
Csendesebb volt, visszafogottabb, és gyakran hosszú ideig
üldögélt a verandán, kezében egy csésze teával vagy
kávéval, az óceánt bámulva. Nem járkált a szállodában, nem
incselkedett a fiatal szobalányokkal, és a játékteremben
sem kártyázott a pincérekkel, kifutófiúkkal és
pincértanulókkal, akiktől néha nem restellte elnyerni a
nehezen összegyűjtögetett borravalóikat.

Arra gondoltam, talán beteg, noha nem látszott sápadtnak
vagy gyengének. Párszor megkérdeztem tőle, jól érzi-e
magát. Azt mondta, hogy igen, és ilyenkor mindig erősen a
szemembe nézett egy pillanatig.

Végül majd egy héttel később, az egyik éjszaka bejött a
hálószobánkba. Én már ágyban voltam. Az első hónapok
után egyre ritkábban aludtunk együtt, míg végül hosszú
időszakok teltek el úgy, hogy még csak meg sem csókoltuk
egymást. Tudta, hogy valahányszor megcsókoltam vagy
szeretkeztem vele, ezt inkább házastársi kötelességből



tettem, nem az iránta érzett vonzalomból, noha még mindig
nagyon jó megjelenésű volt.

A szeretkezéseink nyomán egyszer sem lettem terhes.
Magamban ezt úgy könyveltem el, hogy a Charlotte
szülésével járó borzalmas tapasztalatok miatt nem. Mégis,
amennyire tudtam, semmi baj nem volt a testemmel, és nem
volt oka, hogy ne essem teherbe. Egyszerűen csak nem
sikerült.

Bill odajött hozzám, és leült mellém az ágyra. Lehajtotta a
fejét, a kezét összekulcsolta az ölében.

– Mi baj van? – kérdeztem. Furcsa viselkedésétől
gyorsabban kezdett dobogni a szívem. Lassan felemelte a
fejét, és átható pillantással rám nézett, a szeme tele volt
fájdalommal és szomorúsággal.

– Meg kell mondanom neked valamit. Nem kizárólag üzleti
ügyekkel foglalkoztam az utazásaim során, különösen a
Richmondba tett útjaimon. Kártyáztam és... mulatoztam. –
Kiengedtem magamból a visszatartott levegőt.

– Ez egyáltalán nem meglepő a számomra, Bill – mondtam,
és felültem. – Sosem követeltem, hogy számolj be az
útjaidról, és most sem teszem.

– Tudom, és hálás vagyok érte. Tulajdonképpen csak azt
akartam elmondani neked, mennyire hálás vagyok – mondta
csendesen.

– Mi ez a hirtelen változás? – kérdeztem.
– Ijesztő élményben volt részem ezen az utolsó úton.

Kártyáztam a vonaton, és ez is egy olyan játszma volt, ami
napokig eltart. Leszálltunk a vonatról, és Richmondban
kivettünk egy szállodaszobát. Nyerésben voltam.
Tulajdonképpen olyan sokat nyertem, hogy az egyik játékos,
aki veszített, csalással vádolt.



– Mi történt? – A szívem újra erősebben kezdett dobogni
izgalmamban.

– Pisztolyt szegezett a fejemhez. Az mondta, csak egy
golyó van a tárban, és ha csaltam, végem lesz. Ezután
meghúzta a ravaszt. Majdnem összecsináltam magam, de
nem történt semmi. A barátai rém mulatságosnak tartották,
erre úgy döntött, hogy az első csak próba volt, és meg kell
ismételnie. Újra meghúzta a ravaszt, de akkor sem sült el a
pisztoly. Végül hátradőlt, és azt mondta, vihetem a
nyereményemet. Annak bizonyítékául, hogy nem tréfált, a
fal felé fordította a pisztolyt, és újra meghúzta a ravaszt. A
pisztoly ezúttal elsült. Sietve távoztam, és amilyen gyorsan
csak tudtam, hazajöttem. Egész idő alatt arra gondoltam,
hogy majdnem véget ért az életem, és ugyan mi
érdemlegeset tettem? Nyomorultul meghalhattam volna egy
szállodai szobában valahol Richmondban – mondta
keserűen. Drámaian a mennyezet felé emelte a tekintetét,
és felsóhajtott.

– Emily nővérem nagyon szívesen hallgatná ezt a
vallomást – mondtam közömbösen. – Talán el kellene
utaznod a Meadowsra. – Újra rám nézett, és szinte
levegővétel nélkül ömlött belőle.

– Tudom, hogy nem vagy szerelmes belém, és még mindig
sért, hogy hogyan lettél a feleségem, de olyan nő vagy,
akiben van belső tartás. Jó fajtából származol, és úgy
döntöttem, ha te is beleegyezel... hogy legyenek
gyerekeink. Szeretnék egy fiút, aki örökölné a Cutler nevet
és -vagyont. Ha te is akarod, akkor szerintem sikerülni fog.

– Hogy mi? – kérdeztem meglepetten.
– Hajlandó vagyok változtatni az életmódomon, jó férj és

jó apa leszek, és nem szólok bele, hogy mit teszel a
szállodával. Mit szólsz hozzá? – kérdezte reménykedve.



– Nem tudom, mit mondjak. Azt hiszem, örülnöm kellene,
hogy nem egy pakli kártyát kell emelnem az eldöntéséhez –
tettem hozzá.

Lesütötte a szemét.
– Tudom, megérdemlem – mondta és felnézett. – De most

őszinte vagyok. Tényleg őszinte.
Hátradőltem, és jól megnéztem magamnak. Talán bolond

voltam, de tényleg őszintének látszott.
– Nem tudom, lehetek-e terhes – mondtam.
– Legalább megpróbálhatnánk.
– Ebben nem tudlak megakadályozni – mondtam.
– Nem akarsz gyereket? – kérdezte, lesújtva hűvös

válaszomtól.
Már a nyelvem hegyén volt, hogy egy már van, de

lenyeltem, és csak bólintottam.
– Azt hiszem, akarok – ismertem be.
Elmosolyodott és összecsapta a kezét.
– Akkor ezt megbeszéltük. – Felállt, és vetkőzni kezdett,

hogy azonnal hozzá is kezdhessünk. Abban a hónapban nem
lettem terhes. Az utána következő hónapban, a
legtermékenyebbnek vélt időszakomban annyit
szeretkeztünk, amennyit csak tudtunk, de még három
hónapra volt szükség. Az egyik reggel végre az ismerős
szédüléssel ébredtem, és mivel a vérzésem is kimaradt,
tudtam, hogy Bill vágya hamarosan teljesülni fog.

Ezúttal sokkal könnyebb lefolyású volt a terhességem.
Kórházban szültem. Maga a szülés gyorsan ment.
Gondoltam, hogy az orvos sejti, ez nem az első szülésem, de
nem mondott és nem kérdezett semmit. Fiam lett, akit Bill
nagyapja után a Randolph Boise Cutler névre kereszteltünk.



Mihelyt megpillantottam a gyerekemet, tudtam, eltűnt
belőlem a közöny. Én magam akartam szoptatni, egyszerűen
nem tudtam meglenni nélküle, és úgy tapasztaltam, ő se
nélkülem. Senki nem tudta olyan könnyen elaltatni vagy
megnyugtatni, mint én. Az egyik dajkát a másik után
fogadtuk fel, míg végül úgy döntöttem, én magam látom el.
Randolph olyan gyermek lesz, aki sosem veszíti el az igazi
anyját, Soha, egy napig sem leszünk távol egymástól.

Bill panaszkodott, hogy elkényeztetem a fiunkat, mama
kedvencét nevelek belőle, de nem változtattam a
viselkedésemen. Mikor a kicsi már tudott kúszni, az
irodámban mászkált, és mikor megtanult járni, velem jött a
szállodában, és ő is üdvözölte a vendégeket. Egy idő után
olyan volt, mintha a testem egy darabja lenne.

Miután megszületett a fia, Bill gyorsan elfelejtette az
ígéreteit és a változásokat. Nem sok idő kellett hozzá, hogy
újra a régi önmaga legyen, de nem törődtem vele. Ott volt a
fiam és a szálloda, amely folyton bővült. Teniszpályákat
építtettem, és egy pályát labdajátékoknak.
Motorcsónaktúrákat szerveztem a vendégeknek, és
ínyencvacsorákat adtunk. Az üdülőhely fejlesztése
kizárólagos életcélommá vált, és semmi olyat nem tűrtem,
ami félbeszakítja vagy akadályozza a munkát. Huszonnyolc
éves koromban egyszer meghallottam, hogy a személyzet
egyik tagja úgy utal rám, hogy „az öreg”. Először zavart, de
utána rájöttem, a személyzet egyszerűen így fejezi ki, hogy
én vagyok a főnök.

Egy kivételesen szép nyári napon, mikor az égbolt szinte
felhőtlen volt, és hűs, frissítő fuvallatok érkeztek az óceán
felől, ellenőriztem az uszodánál folyó munkákat, és
megbeszéltem a gondnokkal, hogy a szálloda mögött is ki
kellene alakítani egy kisebb kertet, aztán visszamentem az
irodámba. Az asztalomon szokás szerint ott várt a posta, és



mint mindig, most is óriási halomban álltak a borítékok.
Beléjük kukkantottam, különválasztva a számlákat a
szobafoglalási kérelmektől és a személyes levelektől,
amelyeket néhány korábbi vendégünk küldött válaszul az
üdvözlőkártyáimra.

Az egyik levél felkeltette a figyelmemet. Majdnem
kibetűzhetetlen körmöléssel írták, és nyilvánvalóan egyik
helyről a másikra küldözgették, mielőtt a Meadows-farmra,
majd onnan a Cutler's Cove-ba érkezett volna. A feladó neve
nem volt ismerős. Hátradőltem, és feltéptem a borítékot.
Egy vékony papírlap volt benne. A tinta már úgy megfakult,
hogy alig lehetett elolvasni a sorokat. „Kedves Lillian
kisasszony!”, kezdődött a levél.

Nem ismer engem, de én úgy érzem, mintha ismerném
Magát. Az én nagybácsim, Henry sokat beszélt magáról
attól a pillanattól kezdve, hogy megjött, egészen a
halálának a napjáig, ami tegnap volt.

Amíg velünk volt, szinte mindennap beszélt arról, hogy
éltek a Meadows-farmon.

Ahogy elmondta, biztos nagyon jó lehetett. Különösen
tetszettek a történetek a nagy mulatságokról a gyepen,
hogy milyen zene volt, milyen ételek, és hogy az emberek
miket játszottak.

Henry bácsi mindig úgy beszélt Magáról mint kislányról.
Biztos vagyok benne, sose gondolt Magára úgy, mint felnőtt
nőre. De annyi sokat beszélt, hogy milyen édes volt és
milyen kedves, hogy mennyire szerette ő Magát, hogy úgy
gondoltam, írok, és elmondom, hogy az utolsó szavaiban is
magát emlegette.

Nem tudom, hogyan képzelhette, de azt hitte, Maga van
ott mellette és nem én. Megfogta a kezemet, és azt
mondta, hogy ne féljek. Megy vissza a Meadows-farmra, és



ha eléggé nyitva tartom a szememet, hamarosan meglátom
majd őt, ahogy ott megy a bekötőúton. Azt mondta, hogy
majd fütyülni fog, és fel fogom ismerni a dallamot. Olyan
sok élet volt a szemében, mikor ezt mondta, hogy szinte
elhittem. Ezért akartam, hogy tudja.

Remélem, hogy jól van, és nem nevet a levelemen.
Üdvözlettel

Emma Lou
Henry unokahúga

Félretettem a levelet, hátradőltem, az arcomon
végigcsorogtak a könnyek. Nem tudom, meddig ülhettem ott
a múlt emlékein merengve, de hosszú idő lehetett, mert a
nap elég alacsonyra ereszkedett már, hogy hosszúra nyúlt
árnyékokat vessen az ablakomra. Tényleg úgy éreztem,
hogy újra kislány vagyok a Meadows-farmon, és ahogy
megfordulok, az ablakomból kinézve nem a szállodát látom.

A házhoz vezető hosszú bekötőutat láttam, és hirtelen
mintha visszamentem volna az időben. Hatalmas nyüzsgés
volt a házban, mindenütt cselédek sürgölődtek, a Mama
utasításokat osztogatott. Az egyik kerti mulatság
előkészületei zajlottak. Louella szaladt, hogy megfésülje
Eugénia haját, és segítsen neki az öltözködésben. Olyan
tisztán láttam mindenkit, mint régen, de úgy tűnt, engem
senki nem lát. Mindenki elment mellettem, és mikor szóltam
a Mamának, úgy folytatta a munkáját, mintha nem is hallott
volna. Ettől tombolni kezdtem.

– Miért nem hall engem senki? – kiáltottam. Megijedtem,
és kiszaladtam a házból a tornácra. Úgy tűnt, egyszeriben
minden elenyészik a szemem előtt, a fa elkorhad, az ételek
eltűnnek, minden törött és kopott lesz. – Mi történik? –
kiáltottam. Egy sereg füstifecske röppent fel a levegőbe és



írt le néhány kört a pázsit felett, aztán a madarak folytatták
volna útjukat a fákon túlra. Gyorsan megfordultam, és
visszanéztem az ültetvényre. Újra olyan elhanyagolt és
lepusztult volt, mint ahogy most kinéz. Nagyot dobbant a
szívem. Mi történik itt? Mit tegyek?

És akkor meghallottam Henry füttyét. Végigfutottam a
tornáclépcsőkön, végig a bekötőúton. Megjelent a
kanyarban. A régi bőröndje volt a kezében, a vállán a
ruhásbatyu.

– Lillian kisasszony! – kiáltotta. – Miért futsz ennyire?
– Minden megváltozott, Henry, és senki nem figyel rám –

panaszkodtam. – Olyan, mintha már nem is léteznék.
– Ugyan, ne is törődj vele. Most mindenki el van foglalva,

de senki nem fog téged elfelejteni – nyugtatott meg Henry. –
Semmi sem változott.

– Megtörténik ez veled is, Henry? Láthatatlanná válhatsz
csak úgy, és eltűnhetsz? És ha igen, akkor olyankor hová
leszel?

Henry letette a bőröndjét és a batyuját, és felemelt erős
karjába.

– Odamész, arra a helyre, amit a legjobban szeretsz,
Lillian kisasszony, amit az otthonodnak érzel. Ezt nem
veszítheted el soha.

– Te is ott vagy. Henry?
– Azt hiszem, igen, Lillian kisasszony. Azt hiszem, igen.
Megöleltem, ő pedig letett a földre. Felvette a bőröndjét

és a batyuját, és ment tovább a bekötőúton a Meadows-ház
felé.

És akkor, valami titokzatos módon az öreg, kopott,
elhanyagolt ház újra ragyogni kezdett, azzá vált, ami hajdan
volt, megtelt izgalommal, nevetéssel és szeretettel.



Henrynek igaza volt.
Otthon voltam.
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