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Első fejezet

Pat bemutatkozik
1.

– Hohó, azt hiszem, nemsokára keresgélnem kell a petrezse-
lyemágyásban – jegyezte meg Judy Plum, amikor nekifogott, 
hogy Winnie piros kreppruháját csíkokra szabdalja a szőnyeg-
csomózáshoz. Büszke volt magára, hogy kisírta a ruhát Mrs. 
Gar dinerből. Mrs. Gardiner szerint Winnie talán még egy nya-
rat hordhatná a ruhát. Bármi mást szed is az ember egy petre-
zselyemágyásban, piros kreppruhát biztos nem.

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

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

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

– Mitől furcsa? – kérdezte egyszer Sidney harciasan. Sidney 
nagyon szerette Patet, és nem szívesen hallotta, hogy furcsá-
nak nevezik.

– Mer’ egy kobód aznap, mikó’ megszületett, megérintette 
egy kis ződ rózsatüskével – magyarázta Judy rejtélyesen.

Judy jól ismerte a koboldok, házi kísértetek, ló alakú vízi 
lidércek és más izgalmas lények szokásait.
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– Így aztán nem tud olyan lenni, mint mások. De ez nem baj. 
Olyan dógokat akar majd, amiket mások nem.

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

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

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

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

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

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

– Te boszorkány vagy? – tette fel a kérdést merészen Sidney. 
Már régen meg akarta tudni.

– Lehet bennem egy vonónyi – jelentette ki Judy jelentőség-
teljesen –, bár még messze vagyok attó’, hogy igazi boszorkány 
legyek.

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

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

– De hiszen ez már régen volt! Tom bácsi szerint most már 
csak kanadaiak vagyunk.
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– Ugyan már! – sértődött meg Judy. – Ha Tom bácsikád töb-
bet tunna erről, mint én, akkó’ miér’ kéne most halálra nyúz-
nod engem a kérdéseiddel? Gyerünk, szedd a lábad és iszkiri, 
mer’ még rá találok csapni a kis popsidra!

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

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

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

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

2.

Judy a saját szobájában csomózta a szőnyeget, a konyha fö-
lött. Micsoda érdekes szoba volt az! (Legalábbis Ezüst Erdő 
gyerekserege szerint.) A falakat nem vakolták be. A falak és 
a mennyezet sima, csupasz falécekből készült, amelyeket Judy 
mindig ragyogó fehérre meszelt. Hatalmas ágy állt a szobában, 
amelyben egy polyvával tömött ciha volt. Judy lekicsinylően 
vélekedett a tollal tömött dunyhákról, a matrac pedig vélemé-
nye szerint a Lenti Rossz Ember, vagyis az ördög modern talál-
mánya volt. A párnahuzatokat „fenyőtobozos” horgolt csipké-
vel szegte, és az ágyat hatalmas, tűzött és vattázott „kézírásos  

ezusterdo2korr.indd   10 2012.10.24.   14:57



11

emlék-takaró” takarta, amelyet évekkel azelőtt egy helyi egye-
sület készített, és Judy megvásárolt.

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

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

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

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

Judy azóta is Ezüst Erdőben élt. Itt volt, amikor „Hosz-
szú Alec” Gardiner hazahozta ifjú asszonyát. Itt volt, amikor 
a gyerekek megszülettek. Ide tartozott. Ezüst Erdő és Judy  
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elválaszthatatlanok voltak. Mivel kitűnő memóriája volt, és ra-
jongott a mesékért és a legendákért, jobban el tudta mondani a 
család történetét, mint maguk Gardinerék.

Soha nem jutott eszébe férjhez menni.
– Nem vót, csak egy udvarlóm – mesélte egyszer Patnek. – 

Egy szeles éjszakán az ablakom alatt adott szerenádot, én meg 
egy kancsó szappanos vizet löttyintettem a nyakába. Lehet, 
hogy ez kedvét szegte. Mindenesetre ennél tovább sosem jutott.

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

vót, mint egy csirkének.
– Mit gondolsz, férjhez mehetsz még, Judy? – firtatta Pat ag-

godalmasan. Szörnyű lenne, gondolta, ha Judy férjhez menne, 
és elköltözne innen.

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

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

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

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

– Hohó, szóval sajtot? Manapság mán a sajtgyárak készítik a 
sajtot. Ezüst Erdőn kívül nincs még egy farm a Szigeten, ahol 
sajtot készítenek. És azt hiszem, itt is ez az utolsó nyár, hogy 
ilyesmire adom a fejem.
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– Jaj, Judy Plum, nem szabad abbahagynod a sajtkészítést! 
Örökkön-örökké sajtot kell csinálnod! Kéééérlek, Judy Plum!

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

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

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

3.

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

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

– Éppenséggel nem lehet beszédes macskának nevezni, de a 
maga módján nagyszerű társaság – jelentette ki.
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Második fejezet

Ezüst Erdő bemutatása
1.

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

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

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

A Titkos Mezőt mindennél jobban szerették. Mintha csak 
az övék lett volna, mintha ők lettek volna az elsők, akik fel-
fedezték. Olyan más volt, mint a csűr mögötti kopár kis köves 
földdarab, amit senki sem szeretett, csak Pat. Pat is csak azért, 
mert Ezüst Erdőhöz tartozott. Ennyi neki elég is volt.

ezusterdo2korr.indd   17 2012.10.24.   14:57



18

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

Közvetlenül az ablak alatt volt a konyhakert, amelynek egyik 
sarkában terpeszkedett Judy titokzatos petrezselyemágyása, 
majd gyönyörű, rendezett sorokban következtek a hagyma-, 
bab- és borsóágyások. A kút a kapu mellett állt: régimódi, 
nyitott, tekerős kút volt, amire hosszú kötelet kötöttek, s ezen 
lógott a vödör; Gardinerék Judy kedvéért tartották meg, aki 
hallani sem akart az újmódi szivattyú beszereléséről. Ha be-
szerelnék, a víz már sosem lenne ugyanolyan! Pat örült, hogy 
Judy nem engedte meg a családjának, hogy megváltoztassák 
a régi kutat, amely gyönyörű volt, a falát körben szegélyező 
kövek réseiből páfrány nőtt, szinte teljesen eltakarva a tizenöt 
méteres mélységben csillogó tiszta vizet, amely a mindig nyu-
godt mélységből visszatükrözte a kék ég egy szeletét, és Pat 
kislányarcát. A hosszú, zöld páfrányok még télen is ott voltak, 
és Patricia tükörképe mindig felnézett a kislányra abból a vi-
lágból, ahol soha nem tomboltak viharok. Egy nagy juharfa 
vetett árnyékot a kútra, és karjait egészen a házig nyújtotta; 
évről évre közelebb nyújtózkodott hozzá.

Pat látta a gyümölcsöst is, a legbámulatosabb gyümölcsöst 
a világon, ahol csodálatosan keveredtek a lucfenyők és az al-
mafák, legalábbis a Régi Részben. Az Új Rész szépen ápolt és 
metszett, és fele olyan érdekes sem volt. A Régi Részen olyan 
fák voltak, amelyeket még Gardiner dédapa ültetett, meg olya-
nok, amelyeket senki sem, csak úgy maguktól nőttek, és az 
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egészet tüneményes kis ösvények hálózták be. A túlsó végében 
volt egy fiatal lucfenyőkkel teli facsoport, amelynek a közepén 
egy apró napsütötte tisztás volt, és itt talált örök nyugalomra 
sok szeretett macska, és Pat is idejárt, ha „megoldást akart ta-
lálni” a problémáira. Erre már hétéves korában is időt kellett 
szakítania néha.

2.

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

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

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

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

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

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

3.

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

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

– Szeretné, ha laknának benne, Judy – mondogatta sóvá-
rogva.
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Az Ezüst Erdő kellős közepén, az égbe törő, magas fenyő-
fa fölött, az ezüstös, halovány égi mezőn ott világított az Est-
hajnalcsillag. Pat az első csillag láttán mindig megreszketett  
örömében. Hát nem lenne csodálatos felrepülni arra az imboly-
gó fenyőcsúcsra az Esthajnalcsillag és a sötétség közé?
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Harmadik fejezet

A petrezselyemágyás
1.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Nem, nem! De nem segíthetnék neked babát szedni,  
Judy?
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– Hogy te miket nem mondsz! Nem tudod ám, miről be-
szélsz, édes gyermekem. Csak a hozzám hasonlóak, akiknek 
van egy csepp boszorkányvér az ereiben, azok látják a kis te-
remtményeket. És egyes-egyedül, holdkeltekor kell odamen-
nem, a macskám társaságában. Én mondom, komoly dolog a 
babakeresés, amit nem lehet félvállról venni.

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

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

elejin nem valami mutatósak ám! Csupa ránc és gyűrődés, 
akárcsak a petrezselyem levelei. És mondok még valamit: job-
bára a szép babákból lesznek a csúnya lányok. Amikó’ én vó-
tam kisbaba…

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

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

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

tosan –, de én biztos nem ezt az arcot választottam vóna, ha 
tehetem. Na, tessék, befejeztem a rózsát, és igazán csodás lett, 
és most megyek tehenet fejni. Menj csak, és engedd be a mag-
tárba azt a Csütörtököt, mielőtt megszakad a szíve. És egy árva 
szót se senkinek a petrezselyemágyásró’!
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– Nem szólok, Judy. De valami borzasztó érzés mocorog a 
gyomromban…

Judy elnevette magát. 
– Hogy ez a kis teremtés milyen agyafúrt! Tudom ám, mire 

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

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

tunkolhasd a kenyeredet, ahogy szereted. És azt mán nem is 
mondom, hogy vacsora után akad talán egy fahéjas kalács- 
ka is.

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

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

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

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

Pat egyik virágágyástól a másikig szaladt, mindent végig-
csókolt. Csütörtök is vele szaladgált, és szőrös kis boldogság-
gombolyagként gurult előtte a kerti utakon, amelyeket világí-
tóan fehérre meszelt nagy kövek szegélyeztek. Judy a parton 
gyűjtötte ezeket a köveket.

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

– Ó, milyen csodálatosan szép otthonom van! – lehelte maga 
elé Pat, és összekulcsolta a kezét. – Olyan szép, barátságos ott-
hon! Senkinek, de senkinek nincs ilyen otthona! Legszíveseb-
ben megölelném!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Sosem felejtek el imádkozni – jelentette ki sértett méltó-
sággal Pat.

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

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

akart, sírni kezdett, oszt fordítva. Keserves büntetés vót! De 
mi emészt, édes kincsem? Látom a kis arcodon, hogy valami 
nem hagy nyugodni.

– Folyton azon a petrezselyemágyásban levő kisbabán jár az 
eszem, Judy. Mit gondolsz, nem lenne jó, ha… tudod, Tom bá-
csiéknál nincs baba. Nem adhatnád nekik? Anya olyan gyak-
ran láthatná, ahányszor csak akarja. Most négyünkkel jól meg-
van a családunk.

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

– Jaj, Judy, azt hogy volt képes elviselni?
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– Nem maradt még neki tizenhárom, édes kincsem? De 
mondják, hogy utána sosem vót a régi. De most aztán ne mond-
jam még eccer, hogy irány az ágy, különben olyat teszek…, 
vagy inkább mondok!

3.

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

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

Pat mindenkiért imádkozott a családban, azonkívül Judy 
Plumért, Tom bácsiért, Edith néniért és Barbara néniért… 

ezusterdo2korr.indd   33 2012.10.24.   14:57



34

és Horace bácsiért, a tengerészért…, és a többi tengeren levő 
nagybátyjáért, és az összes macskáért, Kandúr uraságért és Joe 
kutyájáért… „a kunkori farkú kis fekete Rosszcsont”-ért, hogy 
Isten véletlenül nehogy összetévessze Tom kutyájával, aki nagy 
volt és fekete, de egyenes volt a farka, és az összes tündérért, 
akik esetleg erre bóklásznak, és a szegény kísértetekért, akik 
esetleg a sírköveken gubbasztanak… és Ezüst Erdőért magá-
ért, a drága Ezüst Erdőért!

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

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

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

petrezselyemágyásban, kérlek, tartsd melegen ma éjjel! Papa 
mondta, hogy talán egy kis fagy várható.
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Negyedik fejezet

Vasárnapi gyerek
1.

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

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

– Pat, édes kincsem, nem lenne kedved a változatosság ked-
viér’ Tom bácsikádnál tölteni az iccakát? Siddy is menne.

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

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

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

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

– Olyan régen vár rá, hogy szerintem meg csodásan kigyó-
gyítaná a fejfájásból – bizonygatta Judy. – Egyébként is, vagy 
ma éjjel, vagy soha, mármint a hold miatt. Hajszálpontosan 
ilyen iccaka vót akkó’ is, amikó’ téged találtalak a petrezse-
lyemágyásban.

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

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

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

Amint megtanálja őket, máris megy. Ugye, nem félsz egyedül? 
Csak egy kőhajításnyira van, és a hold is világít.

– Nagyon jól tudod, Judy Plum, hogy nem félek! De a dol-
gok… furcsák… ma éjjel.

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

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

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

– Az a nő férjtelennek született – hallotta, amikor Judy egy-
szer rosszindulatúan morgott.

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

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

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

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

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

– Hát… megáll az eszem – nyögte ki Tom bácsi. És úgy 
is festett, mint akinek megállt az esze. Edith néni egy kerék 
formájú süteményt adott Patnek, és gyorsan kiterelte, hogy egy 
nagyon szép szobában lefektesse, ahol a függönyöket és a szék-
huzatokat bíborszínű ibolyákkal teleszórt krémszínű kreton- 
ból varrták, és az ágyat rózsaszín steppelt paplan borította. 
Olyan előkelő volt minden. És olyan nagy és magányos.

Edith néni felhajtotta az ágytakarót, és mielőtt távozott vol-
na, végignézte, ahogy Pat bebújik alá. De nem adott jó éjt pu-
szit, ahogy Barbara néni tette volna. És Judy Plum sem jött be 
lábujjhegyen, amikor már úgy gondolta, Pat elaludt, és nem 
suttogta: – Isten áldjon, és tartson meg iccaka épségben, édes 
kincsem. – Judy ezt soha nem mulasztotta volna el. De Judy 
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ma éjjel a petrezselyemágyásban keresgél majd, és nem a „kin-
csén” jár az esze. Pat ajka megremegett. A könnyek már majd-
nem kicsordultak…, de aztán Síró Willyre gondolt. Elég egy 
ilyen szégyen egy családban, gondolta. Ő aztán nem lesz Síró 
Pat!

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

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

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

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

hatta Sidnek. Akkora megkönnyebbülés volt, hogy nem kellett 
előle egy bűnös titkot rejtegetnie. – Judy múlt éjjel felásta mi-
atta a petrezselyemágyást… tudod, anya kedvéért.

Sid igencsak bölcs arcot vágott, vagy legalábbis olyan böl-
cset, amilyet csak egy aranybarna, göndör bozontú fiú vághat, 
akinek nagy, kerek, mulatságos, barna szeme van. Egy évvel 
idősebb volt Patnél, már iskolába járt, és tudta, mit jelent a 
pet rezselyemágyásról szóló mese. De az rendben levő, ha egy 
olyan kislány, mint Pat, hisz benne.

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

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

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

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

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

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

– Egy kicsit azért szeretned kell, anya kedvéért. És Sid, kér-
lek, ígérd meg, hogy soha nem szeretsz egyetlen lányt sem ná-
lam jobban!

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

– Ugye, sosem veszel el más lányt, Sid?
– Nemigen. Agglegény leszek, mint Tom bácsi. Azt mondja, 

szereti a csöndes életet, és én is ilyen vagyok.
– És mindig Ezüst Erdőben lakunk majd, és én vezetem a 

háztartást – folytatta lelkesen Pat.
– Hát persze. Hacsak nem megyek nyugatra. Sok fiú meg-

teszi.
– Jaj! – Pat boldogságát hideg szél zavarta meg. – Jaj, sosem 

szabad nyugatra menned, Sid. Nem hagyhatod el Ezüst Erdőt! 
Még egy ilyen szép helyet sosem találnál.

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

– De miért nem? – kiáltott fel Pat, akinek megint majd-
nem kicsordultak a könnyei. Máris odalett a gyönyörű reggel 
igézete.
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– Egyelőre még sok évig itt leszünk – igyekezett megnyug-
tatni Sid. – Gyere csak! Judy most tölt tejet Pénteknek és Hét-
főnek. 

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

lanul édes is! Éppen az jár a fejemben, hogy felveszem a vasár-
napi ruhámat, amint befejeztem a munkát, hiszen ünnep van!

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

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

3.

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

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

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

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

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

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

jelentette ki Pat komolyan és megingathatatlanul.
Papa nevetett.
– Úgy van. Volt, aki attól tartott, hogy nem örülsz majd 

neki…, hogy úgy érzed majd, kiüt a nyeregből.
– De fel tudok szállni a nyeregbe. Megmutassam?
– Semmi szükség rá, elhisszük. Ne ültess bogarat a fülibe, 

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

4.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– próbálta helyreállítani a tekintélyét az ápolónő.
Pat vonakodva vált meg a babától. Pár perce még betolako-

dóként gondolt rá, akit csak anya kedvéért tűrt el. De most már 
a családjuk tagja volt, és Pat úgy érezte, mintha a pici mindig is 
Ezüst Erdőben élt volna. Mindegy, hogy került ide – gólya hoz-
ta, fekete táskában a doktor bácsi vagy a petrezselyemágyás-
ban termett –, de most itt volt, és az övék volt.
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