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I. FEJEZET
Játsszunk zarándokot!
– Ajándék nélkül nem is karácsony a karácsony – dünnyögte a
szőnyegen heverő Jo.
– De borzasztó szegénynek lenni! – sóhajtott Meg, és végigtekintett
ócska ruháján.
– Ez nem tisztességes, hogy egyes lányoknak rengeteg szép holmijuk
legyen, más lányoknak meg semmijük sincs! – fújt sértődötten a kicsi
Amy.
– Nekünk itt van anya meg apa, és mi is megvagyunk egymásnak –
szólt ki a sarokból Beth nagy lelki nyugalommal.
A lángok fényében fürdő négy fiatal arc felragyogott a derűs
szavaktól, de rögtön el is sötétült, mert Jo azt mondta szomorúan:
– Nincs itt apa, és nem is lesz még jó sokáig. – Azt nem merte
hozzátenni, hogy „talán soha”, de a lányok magukban is kiegészítették a
mondatot, és apára gondoltak, aki ott van valahol messze a háborúban.
Egy percre elnémultak, és mikor Meg szóra nyitotta a száját, egészen
más volt a hangja.
– Anya azért javasolta, hogy idén karácsonykor ne legyen
ajándékozás, mert kemény tél lesz ez mindenkinek, és úgy véli, nem való
kedvtelésekre költeni a pénzt, amikor férfiaink a fronton szenvednek. Ez
ellen nem sokat tehetünk, de mi is meghozhatjuk a magunk csekély
áldozatát, és úgy illendő, hogy örömmel tegyük. De attól félek, én nem
tudok örülni. – A fejét csóválta, és bánatosan gondolt a sok szép dologra,
amelyeket úgy szeretett volna.
– Én viszont kétlem, hogy sokat nyomna a latban az a kevés, amit mi
elkölthetünk. Mindnyájunknak van egy-egy dollárja; a hadsereg nem
sokra menne vele, ha azt ajánlanánk föl. Rendben van, sem anyától, sem
tőletek nem várok semmit, de magamnak meg akarom vásárolni az
Undine és Sintramot, mert olyan régen vágyom rá! – mondta Jo, a
könyvmoly.

– Én új kottát szeretnék venni a magaméból – mondta Beth, olyan halk
sóhajjal, amit a kandallókefe és az edényfogó hallott csupán.
– Én egy szép doboz színes ceruzát veszek, mert nagyon nagy
szükségem van rá! – közölte Amy határozottan.
– Anya egyáltalán nem szólt a mi pénzünkről, és nem is várja el, hogy
az egészről lemondjunk. Vásároljuk meg, amit akarunk, hadd legyen egy
kis örömünk; épp elég keményen megdolgozunk érte! – kiáltotta Jo,
sokatmondó pillantást vetve a cipője sarkára.
– Én bizonyosan megdolgozom – tanítom úgyszólván naphosszat
azokat a fárasztó gyerekeket, holott mennyivel jobban múlathatnám
itthon az időt! – mondta Meg, visszaesve a panaszos hangba.
– Fele olyan kemény sorod sincs, mint nekem! – torkolta le Jo. – Nem
te vagy órák hosszat összezárva egy ingerlékeny, házsártos
öregasszonnyal, aki folyton ugráltat, semmivel sem lehet a kedvére tenni,
és annyira idegesít, hogy végül már legszívesebben sírnál, vagy kiugranál
az ablakon!
– Csúnya dolog zúgolódni, ennek ellenére úgy gondolom, hogy a
mosogatás és a takarítás a legkomiszabb munka a világon. Mérges leszek
tőle, és az ujjaim is annyira megmerevednek, hogy nem tudok
tisztességesen gyakorolni! – Beth ránézett eldurvult kezére, és akkorát
sóhajtott, hogy ezúttal mindenki hallhatta.
– Kétlem, hogy bármelyikőtöknek annyit kellene szenvednie, mint
nekem! – kiáltotta Amy. – Nektek nem kell egy iskolába járni szemtelen
lányokkal, akik csúfolnak, ha nem tudjátok a leckét, kikacagják a
ruháitokat, konzultálják apátokat, mert nem gazdag, és ócsárolnak, ha
nem finom metszésű az orrotok!
– Ha inzultálást akartál mondani, azzal egyetértek; egyébként nem
azonos az inzultálás a konzultálással! – kacagott Jo.
– Nagyon jól tudom, mit akartam mondani, úgyhogy nem szükséges
kipengellérezned. A választékos beszéd helyén való, mert bővíti a
lexikonodat – vágott vissza Amy méltóságteljesen.
– Gyerekek, ne marjátok egymást! Jo, te nem szeretnéd, ha meglenne
az a pénz, amit papa elveszített, mikor kicsik voltunk? Egek! Milyen
boldogok lehetnénk, ha nem volnának gondjaink! – mondta Meg, aki
emlékezett jobb időkre.

– Nem te mondtad a múltkor, mennyivel boldogabbak vagyunk, mint a
King gyerekek, akik a sok pénzük ellenére örökké civódnak és
torzsalkodnak?
– Azt is mondtam, Beth, és így is gondolom. Mert bár dolgoznunk
kell, jól elszórakoztatjuk magunkat, és igen csinos trupp vagyunk,
ahogyan Jo fogalmazna.
– Jo folyton ilyen jasszkifejezéseket használ! – jegyezte meg Amy, és
helytelenítő pillantást vetett a szőnyegen elnyúló, hosszú alakra. Jo
tüstént felült, zsebre vágta a kezét, és fütyülni kezdett.
– Ne csináld, Jo! Ez fiús.
– Azért csinálom!
– Utálom a bárdolatlan, pórias lányokat!
– Ki nem állhatom a kényeskedő, nyafka kölyköket!
– ”A békesség orvosság, a civódás méreg!” – énekelte Beth, a
békeszerző, olyan mulatságos arccal, hogy a két éles hang rögtön
megszelídült a kacagásban.
– Igazán, lányok, mindketten hibásak vagytok! – kezdte rá Meg a
korholást a szokott nagylányos modorban. – Josephine, vagy már olyan
idős, hogy illendően viselkedjél, és elhagyd ezeket a fiús dolgokat!
Régebben még elmentek, mikor kicsi voltál, de azóta megnőttél, feltűzve
hordod a hajadat; nem szabad elfelejtened, hogy fiatal hölgy vagy!
– Nem vagyok! És ha attól lettem fiatal hölgy, hogy feltűzöm a
hajamat, rögtön visszafonom varkocsba, és ki sem bontom, míg be nem
töltöm a húszat! – kiáltotta Jo. Lerántotta hajhálóját, és meglobogtatta
gesztenyebarna sörényét. – Elgondolni is utálom, hogy fel kell nőnöm,
March kisasszonynak kell lennem, hosszú szoknyát kell viselnem, és
olyan szendének kell látszanom, mint egy liliomszál! Nem elég baj, hogy
lány vagyok, mikor csak a fiúk játékait, időtöltéseit és modorát szeretem?
Örök bánatom, hogy nem fiúnak születtem, és most még a szokottnál is
többet szenvedek tőle, annyira szeretnék harcolni papa oldalán, erre
itthon kell kötögetnem, mint egy savanyú öregasszonynak! – Olyan
dühösen rázta a sötétkék katonai zoknit, hogy a kötőtűk kattogtak, mint a
kasztanyetta, és a gombolyag végigszökdécselt a szobán.
– Szegény Jo! Bizony nagy baj, de nem változtathatsz rajta, ezért
próbáld meg beérni azzal, hogy fiúsra kurtítod a nevedet, és a fivért
játszod itthon! – Beth lenyúlt a térde mellé, és megsimogatta a kócos fejet

azzal a kézzel, amelyet a világ összes portörlése és mosogatása sem
durvíthatott keménnyé.
– Ami téged illet, Amy – folytatta Meg –, valóban túlzásba viszed az
affektálást és a finnyáskodást. Ez egyelőre még mulatságos modorosság
nálad, de ha nem vigyázol, kényeskedő libává növöd ki magadat.
Szeretem a finomságodat és a pallérozott beszédstílusodat, ha nem
törekszel mindenáron fennköltségre, de a nyakatekert szavaid ugyanolyan
visszatetszők, mint Jo argója.
– Ha Jo fiús és Amy liba, akkor mi vagyok én? – kérdezte Beth, hogy
ő se maradjon ki a pirongatásból.
– Te angyal vagy, se több, se kevesebb – válaszolta Meg nagy
szeretettel, és ezt senki se vitatta, mert a „Kisegér” volt a család
kedvence.
Mivel a fiatal olvasók szeretik tudni, „ki milyen”, megragadjuk az
alkalmat, hogy vázlatos arcképet rajzoljunk a négy nővérről, akik itt
kötögetnek az alkonyatban. Kopott volt a szőnyeg, és nagyon egyszerűek
a bútorok, de azért egy-két jó kép függött a falakon, könyvek töltöttek
meg minden benyílót, krizantém meg téli rózsa virult az ablakokban, és
otthonos béke lengte be a kényelmes, öreg szobát.
Margaret, a legidősebb, tizenhat éves volt és igen csinos: gömbölyded,
világos bőrű, nagy szemű, barna haja selymes és dús, a szája formás, a
keze fehér, amelyre eléggé hiú is volt. A hórihorgas, barna Jo egy csikóra
emlékeztetett, mert láthatóan sosem tudta, mitévő legyen hosszú
tagjaival. Határozott szája, mulatságos metszésű orra volt, szürke, szúrós
szemében, mely mintha mindent látott volna, felváltva tükröződött
indulat, nevetés vagy töprenkedés. Hosszú, sűrű haja volt az egyetlen
szépsége, de azt általában hálóba szorította, hogy ne zavarja. Görbén
tartotta magát, nagy keze-lába volt, lógott rajta a ruha, és egész lényére
kiült annak a kislánynak a kínos feszélyezettsége, aki gyorsan serdül
nagylánnyá, és ez egyáltalán nem tetszik neki. A szelíd hangú, félénk
Elizabeth – vagy Beth, ahogy mindenki szólította – sima hajú, fénylő
szemű, tizenhárom éves leányka volt, akinek rózsás arcán szinte
semmivel meg nem zavarható békesség honolt. Apja „Kicsi
Harmóniának” nevezte, és ez a név tökéletesen illett a lányra, mert Beth
mintha a maga külön világában élt volna, ahonnan csupán nagy ritkán
merészkedett elő, azon kevesek kedvéért, akikben bízott, és akiket
szeretett. Amy legifjabb létére is igen fontos személy volt – legalábbis a

saját véleménye szerint –, valóságos hótündér, sápadt, nyúlánk, kék
szemű, fürtös aranyhajú, és mindig úgy tartotta magát, mint egy ifjú
hölgy, aki nagyon ad a finom modorra. Hogy jellemre milyen volt a négy
nővér, azt most fogjuk megtudni.
Az óra hatot ütött. Beth felszította a tüzet a kandallóban, és odatett
melegedni egy pár papucsot. A régi lábtyű látása valahogyan
megnyugtató hatással volt a lányokra, hiszen anya jött, és őt mindenki a
legvidorabb arcával akarta fogadni. Meg abbahagyta a korholást, és
lámpát gyújtott, Amy kérés nélkül felállt a karosszékből, Jo elfelejtette,
milyen fáradt, és felült, hogy közelebb tarthassa a papucsot a meleghez.
– Milyen kopott! Édesanyának kellene már egy új pár.
– Úgy gondoltam, hogy majd veszek neki a dolláromból – mondta
Beth.
– Nem, én veszek! – kiáltott Amy.
– Én vagyok a legöregebb… – kezdte volna Meg, ám Jo belé fojtotta a
szót:
– Most, hogy papa nincs itthon, én vagyok a férfi a családban, és én
szerzem be a papucsot, mert papa nekem kötötte a lelkemre, mielőtt
elment, hogy nagyon vigyázzak anyára!
– Megmondom én, mit tegyünk – javasolta Beth. – Mindenki vesz
valamit karácsonyra, de nem magának, hanem anyának.
– Ez rád vall, angyalom! – kiáltotta Jo. – No és mit veszünk?
Percnyi komoly töprengésbe merültek; majd megszólalt Meg, mintha a
tulajdon szép kezétől kapta volna az ihletet:
– Én adok neki egy pár csinos kesztyűt!
– Papucsot, a legjobbat, ami van! – kiáltott Jo.
– Néhány zsebkendőt, de beszegve – mondta Beth.
– Én veszek neki egy kis üveg kölnit; azt szereti, és nem is drága,
úgyhogy marad a ceruzámra – tette hozzá Amy.
– Hogy adjuk oda neki? – kérdezte Meg.
– Letesszük az asztalra a csomagokat, aztán behívjuk anyát, hogy
bontsa fel őket. Már elfelejtettétek, hogy csináltuk a születésnapunkon?
– Én mindig úgy féltem, mikor nekem kellett koronásan beleülnöm a
nagy székbe, ti pedig mind odajöttetek, hogy megpusziljatok, és átadjátok
az ajándékot! Örültem a pusziknak és az ajándékoknak, de akkor is
borzasztó volt tudni, hogy ott ültök és engem figyeltek, miközben

bontogatom a csomagokat – mondta Beth, aki egyszerre pirította a tűz
lángjainál az arcát és a teához való kenyeret.
– Hadd higgye csak édesanya, hogy magunknak veszünk ajándékot;
hogy meg fog lepődni! Meg, holnap délután kell elintézni a vásárlást,
mert nagyon sok dolgunk lesz a karácsonyi színielőadással – rendelkezett
Jo, aki hátrakulcsolt kezekkel, orrát a magasba emelve járkált föl-alá.
– Én nem akarok többet szerepelni, kiöregedtem már ezekből a
dolgokból – lamentált Meg, aki ugyanolyan gyerek volt, ha „maskurába”
lehetett öltözni, mint a többiek.
– Ismerlek én, dehogy fogod abbahagyni, amíg fehér ruhában,
kibontott hajjal vonulhatsz fel, és aranypapír ékszereket viselhetsz! Te
vagy a legjobb színésznőnk, mindennek vége lenne, ha otthagynád a
deszkákat – mondta Jo. – Ma este próbálnunk kell. Gyere ide, Amy, és
add elő az ájulási jelenetet, mert abban olyan merev vagy, mint egy
piszkafa!
– Nem tehetek róla! Még senkit sem láttam elájulni, és nem fogok
hasra esni, mint te, hogy aztán kékre-zöldre verjem magam. Ha légiesen
összeeshetek, akkor össze fogok; ha nem, akkor egy székbe zuhanok, de
mindenképpen kecses leszek, és nem érdekel, ha pisztollyal fenyeget is
Hugo! – feleselt Amy, aki nem dicsekedhetett színészi tehetséggel,
viszont elég kicsi volt, hogy az intrikus kihurcolhassa sikoltozó
személyét.
– Így csináld: kulcsold össze a kezedet, és tántorogj keresztül a
szobán, miközben rémülten jajveszékelsz: „Roderigo, ments meg, ments
meg!” – És Jo egy olyan sikollyal fejezte be instrukcióit, amely valóban
hátborzongató volt.
Amy követte az utasításokat, de mereven tartotta a kezét maga előtt, és
úgy mozgott, mintha gépezet rángatná; jajszava pedig nem a
végveszélyben rettegő léleké volt, hanem olyasvalakié, akibe
gombostűket szurkálnak. Jo reménytelenül felnyögött, Meg tiszta szívből
hahotázott, Beth pedig annyira belefeledkezett a mulatságba, hogy
odaégette a pirítóst.
– Mindhiába! Tedd meg, ami tőled telik, majd ha eljön az idő, de ne
engem hibáztass, ha nevet a nézőközönség! Gyere, Meg!
Ettől kezdve úgy ment minden, akár a karikacsapás. Don Pedro
egyetlen hiba nélkül szórta villámait a világra teljes két oldalon át; Hagar,
a boszorkány, rémítő litániát kántált a bográcsban rotyogó varangyok

fölött, lidérces eredménnyel; Roderigo férfiasan eltépte láncait, Hugo
pedig sátáni kacajjal halt kínhalált a lelkifurdalástól és a
patkányméregtől.
– Ilyen jó még sosem volt! – mondta Meg, miután a halott intrikus
felült, és megdörgölte a könyökét.
– Nem is értem, Jo, hogy vagy képes ilyen nagyszerű dolgokat írni, és
még elő is adni! Valóságos Shakespeare vagy!
– Nem egészen – felelte Jo szerényen. – Véleményem szerint A
boszorkány átka – zenés tragédia igen csinos darab, de szívesebben
próbálkoznék a Macbethtel, ha lenne egy süllyesztőnk Banquónak.
Mindig szerettem volna megcsinálni a gyilkosságos részt. „Tőr az, amit
látok?” – motyogta a szemét forgatva, miközben úgy markolászta a
levegőt, ahogy egy híres színésztől látta.
– Nem, hanem a kenyérpirító villa, de anya papucsa van rajta a kenyér
helyett! – kiáltotta Meg, és a próba általános hahotázásba fulladt.
– Örülök, hogy ilyen derűs a kedvetek, lányaim! – szólt egy vidám
hang. Közönség és művészek egyszerre siettek üdvözölni a magas
termetű asszonyt, akiből szinte kézzelfoghatóan áradt az adakozó jóság.
Természetes előkelősége átsütött a divatjamúlt ruhákon, és a lányok úgy
tartották, hogy a szürke köpeny és az ósdi kalap a létező legnagyszerűbb
édesanyát takarja.
– Nohát, mit csináltatok ma, édeseim? Olyan sok dolgunk volt, hogy
inkább nem jöttem haza ebédelni. Mindent be kellett csomagolni, hogy
holnap elvihesse a posta. Volt látogatónk, Beth? Javult valamit a
megfázásod, Meg? Borzasztó fáradtnak látszol, Jo. Gyere ide, babuskám,
adj egy puszit!
Mindeme kérdések közben Mrs. March levetette átázott holmiját,
lábára húzta a meleg papucsot, a karosszékbe telepedett, az ölébe ültette
Amyt, és nekikészült, hogy kellően kiélvezze zsúfolt napjának
legkellemesebb óráját. A lányok ide-oda röpködtek, ki-ki a maga módján
igyekezett elkövetni mindent anyjuk kényelméért. Meg teához terített; Jo
fát és székeket hozott be nagy robajjal, mert elejtett és felborogatott
mindent, amihez hozzáért; Beth szótlanul, serényen kocogott ide-oda a
konyha és a szalon között, Amy pedig ült ölbe tett kézzel, és utasításokat
osztogatott mindenkinek.
– Ma este különleges finomság lesz vacsora után! – mondta boldogan
Mrs. March.

Az arcok úgy ragyogtak fel, mintha napfénykéve futott volna végig
rajtuk. Beth összecsapta a tenyerét, nem törődve a kezében levő
piskótával, Jo a levegőbe dobta szalvétáját, és azt kiáltotta: – Levél!
Levél! Háromszoros hurrá apának!
– Igen, egy szép, hosszú levél. Apa jól van, és sokkal jobban bírja a
telet, mint amennyire féltünk tőle. Nagyon boldog karácsonyt kíván, és
különös szeretettel üdvözli az ő lányait – mondta Mrs. March.
– Akkor siessünk! Amy, ne tartsd el a kisujjadat, és ne affektálj annyit
az evéssel! – kiáltotta Jo, aki félrenyelte a teát, és elejtette a kenyerét, ami
a vajas felével esett a szőnyegre, annyira türelmetlenül várta a
finomságot.
Beth nem is evett többet. Hangtalanul elosont, beült az árnyékos
zugba, és az ígért örömön ábrándozott, amíg a többiek végeztek.
– Szerintem remek ötlet volt, hogy apa tábori lelkészként vonult be,
miután nem volt már elég fiatal a sorozáshoz, és nem is elég erős a
katonasághoz – mondta Meg meleg szeretettel.
– Bár én is elmehettem volna, mint dobos, vagy mint ápolónő, hogy
segíthessek apának! – kiáltott Jo.
– Nagyon kellemetlen lehet sátorban aludni, mindenféle rossz ízű
dolgot enni, és bádog bögréből inni – sóhajtott Amy.
– Édesanya, mikor jön haza papa? – kérdezte Beth, és kissé
megremegett a hangja.
– Még hónapokig nem jön, angyalom, hacsak nem esik valamilyen
betegségbe. Marad és teszi a kötelességét, amíg teheti, mi pedig akkor
hívjuk csak vissza, ha nélkülözhetik, egy perccel sem hamarabb. Most
pedig gyertek, hallgassátok meg a levelet!
A tűz köré gyűltek. Beth az anyjuk lábához ült, Meg és Amy a fotel
két karfájára telepedett, Jo a támlának dőlt, hogy senki se láthassa rajta az
elérzékenyülést, ha megindító lesz a levél. Nagyon kevés olyan levelet
írtak azokban a nehéz időkben, amely ne lett volna megható, főleg, ha az
apák küldték őket haza. Ebben kevés szó esett az elviselt fáradalmakról,
veszedelmekről, a fájó honvágyról; bizakodó, derűs írás volt, tele a tábori
mindennapok színes epizódjaival, a menetelések, harctéri események
híreivel, csupán a levél végén csordult ki a levélíró szívéből az apai
szeretet és a vágyakozás az otthon maradt kislányok után.
„Szeresd és csókold meg őket helyettem! Mondd meg nekik, hogy
rájuk gondolok mindennap, értük imádkozom minden este. Az ő

szeretetük ad nekem erőt. Nagyon hosszúnak tűnhet az az egy év,
amelynek elteltével viszontláthatjuk egymást, de emlékeztesd őket, hogy
addig is munkálkodhatunk, s így e nehéz napok nem mennek veszendőbe.
Tudom, nem feledik, amit mondtam nekik, hogy legyenek szerető
gyermekeid, teljesítsék híven a kötelességüket, bátran harcoljanak
legbelsőbb rosszakaróik ellen, és oly fényes győzelmet arassanak
fölöttük, hogy mikor hazajövök, még büszkébb szeretettel ölelhessem
magamhoz az én kisasszonyaimat.”
Mindenki szipogott, mikor ehhez a részhez értek. Jo nem szégyellte az
orra hegyéről lepottyanó, nagy könnycseppet, és Amy se bánta, hogy
összeborzolódnak a loknijai, mikor arcát anyja válla mögé rejtve zokogta:
– Én olyan önző vagyok! De komolyan jobb akarok lenni, hogy ne
okozzak apának csalódást!
– Mind azt akarjuk! – kiáltott Meg. – Én túlságosan sokat törődök a
külsőmmel, és utálok dolgozni, de ha rajtam áll, nem teszem többé!
– Megpróbálok az lenni, aminek ő szólít: „kisasszony”, nem pedig
vadóc és neveletlen; teljesítem a kötelességemet itt és most, ahelyett,
hogy másutt akarnék lenni – fogadkozott Jo, és közben azt gondolta,
hogy otthon féken tartani lobbanékony természetét sokkal nehezebb
feladat, mint lent délen szembenézni egy-két lázadóval.
Beth nem szólt semmit. Beletörölte könnyeit a kék katonai zokniba, és
elszántan kötni kezdett, hogy minél hamarabb elvégezze a leginkább
kézre eső feladatot, mert csendes kis lelke mélyén elhatározta, hogy
pontosan olyan akar lenni, amilyennek apa szeretné látni, ha majd egy év
múlva elhozza az idő a boldog hazatérést.
Mrs. March törte meg a Jo szavait követő hallgatást:
– Emlékeztek, hogy szerettetek zarándokot játszani, mikor kicsik
voltatok? – kérdezte kedves hangján. – Semminek se örültetek annyira,
mint mikor batyut kötöttem, hogy az jelképezze a terheket, kalapot,
vándorbotot, papírtekercset adtam nektek, hogy végigjárhassátok a házat,
a pincétől, a Romlás Városától fel a háztetőig, ahova összegyűjtöttetek
minden nektek tetsző dolgot, hogy az legyen a ti Mennyei Városotok!
– De mulatságos is volt, főleg legyőzni az oroszlánokat, megküzdeni
Apollyonnal és átmenni a lidércek völgyén! – merengett Jo.
– Én azt a részt szerettem, amikor a batyu lehullott a hátunkról, és
végigpattogott a lépcsőn! – mondta Meg.

– Nekem az volt a kedvenc részem, mikor kijöttünk a lapos tetőre,
ahol a virágaink, a fácskáink meg a szép dolgaink voltak, aztán
megálltunk, és öröméneket zengtünk a napsütésben! – Beth úgy
mosolygott, mintha az a drága pillanat tért volna vissza.
– Én nem sokra emlékszem, csak arra, hogy féltem a pincétől meg a
sötét bejárattól, és mindig szerettem a tejet meg a piskótát, amit a
háztetőn kaptunk. Szívesen újra játszanám, ha nem lennék túl idős az
ilyen dolgokhoz – mondta Amy, aki érett tizenkét esztendős fejével
többször szóvá tette, hogy fel akar hagyni a gyerekes dolgokkal.
– Ehhez sose vagyunk túl idősek, drágám, mert olyan játék ez, amit
így vagy úgy, de folyamatosan játszunk. Visszük a terhünket, előttünk az
út, vezérel rajta a vágyunk a jóra és a boldogságra, hogy oly sok
viszontagság és tévelygés után elérjük az igazi Mennyei Várost: a lélek
békességét. Most pedig, kicsi zarándokaim, képzeljétek azt, hogy elölről
kezdjük, nem játékból, de komolyan, és majd meglátjuk, milyen magasra
juthatunk, mire apa hazatér.
– Csakugyan, anya? És hol van a batyunk? – kérdezte Amy, aki
hajlamos volt szó szerint venni mindent.
– Bethet kivéve az imént mondtátok el valamennyien, hogy mi a
térhetek. Bár úgy vélem, Bethnek nincs is mit cipelnie – válaszolta az
anyjuk.
– De igen. Az enyém a piszkos edény, a portörlő rongy, az, hogy
irigylem a lányokat, akiknek szép zongorája van, és félek az emberektől.
Ez a batyu olyan mulatságos volt, hogy szerettek volna felkacagni,
aztán mégse tették, mert ezzel nagyon megbántották volna Bethet.
– Akkor lássunk neki – mondta elgondolkozva Margaret.
– Ez végeredményben csak egy másik módja annak, hogy
megpróbálunk jók lenni. Akár még segíthet is a történet; mert bár lehet,
hogy jók akarunk lenni, ez nem könnyű, mert felejtünk, és nem csináljuk
szívvel-lélekkel.
– Ma este a Csüggedés Mocsarában voltunk, de anya hazajött, és
kirántott belőle, ahogy a Segedelem a könyvben.1Nekünk is kell egy
útmutató papírtekercs, mint Keresztyénnek. Azt honnan vegyük? –
kérdezte Jo, aki előre örült a játéknak, ami majd egy kis regényességet
visz a kötelességteljesítés hallatlan unalmába.
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– Karácsony reggelén nézzetek be a párnátok alá, és megtaláljátok az
útmutató könyvecskét – felelte Mrs. March.
Az új tervről beszélgettek elmerülten, miközben az öreg Hannah
leszedte az asztalt, majd előkerült a négy kis varrókosár, és repültek a
tűk. Lepedőt varrtak March néninek. Unalmas feladat volt, de ma este
senki se morgott. Elfogadták Jo javaslatát, hogy osszák a hosszú
szakaszokat négy részre, nevezzék el a negyedeket Európának, Ázsiának,
Afrikának, Amerikának, és ilyen módon remekül haladtak, főleg mikor
beszélgethettek a különböző országokról, amelyeken éppen
keresztülvarrták magukat.
Kilenckor abbahagyták a munkát, és szokásuk szerint énekeltek,
mielőtt ágyba bújtak. Egyedül Beth tudta muzsikára bírni az ócska
zongorát gyengéd simogatásával, és kellemes kísérőzenét csalt elő a sárga
billentyűkből az egyszerű dalokhoz. Megnek olyan hangja volt, akár a
fuvolaszó; ő és az anyja vezették a kis kórust. Amy cirpelt, akár egy
tücsök, Jo a saját kénye-kedve szerint kanyargott ide-oda, mindig a
legrosszabb helyen krákogva vagy tremolózva, amivel a legegyszerűbb
dallamot is tönkretette. Anyjuk, aki született énekes volt, azóta szoktatta
őket a daloláshoz, hogy először el tudták selypíteni: „Fénesz cillag, jó
bajátom!”
A napok anya hangjával kezdődtek, aki reggelente pacsirtaként zengte
be a házat, és ugyanezzel a derűs melódiával végződtek, mert a lányok
sose öregedtek ki ebből a családi altatódalból.

II. FEJEZET
Boldog karácsony
Elsőnek Jo serkent fel karácsony szürke hajnalán. Nem lógtak
harisnyák a kandallóról, és ettől egy pillanatra olyan csalódást érzett,
mint valamikor réges-régen, amikor kis harisnyája leszakadt, annyira
teletömték minden jóval. Aztán eszébe jutott anyjának ígérete. Párnája
alá csúsztatta kezét, és előhúzott egy kis, karmazsinpirosba kötött
könyvet. Nagyon jól ismerte, ez volt az a gyönyörű, régi történet a valaha
élt legkülönb életről; Jo úgy érezte, igazi útmutató minden zarándoknak,
aki nekivág a hosszú útnak. Felébresztette Meget egy „Boldog
karácsonyt!” kiáltással, és unszolta, nézze meg, mi van a párnája alatt.
Zöld borítójú könyv volt ott, benne ugyanaz a kép, és néhány szó, anyjuk
kézírásával, ami különösen becsessé tette az ajándékot. Aztán fölébredt
Beth és Amy, akik némi kotorászás után ugyancsak megtalálták saját
könyvecskéiket, az egyik galambszürkét, a másik kéket. Összeültek, és
megbeszélték ajándékaikat, miközben odakint a virradat festette rózsásra
a szemhatárt.
Apró hibái ellenére Margaret kedves és kötelességtudó leány volt, aki
akaratlanul is hatást gyakorolt a húgaira. Főleg Jo szerette nagyon, és szót
is fogadott neki, mert Meg mindig olyan szelíd hangon adta a tanácsait.
– Lányok – szólt most komolyan, ahogy ült a kócos üstökű Jo mellett,
és ránézett a hálófőkötős kicsikre –, anya azt kívánja, hogy olvassuk,
szeressük és megbecsüljük ezeket a könyveket, amit máris el kell
kezdenünk. Híven teljesítettük a kötelességünket, de amióta apa elment,
ez a háború annyira összezavart minket, hogy számos dolgot
elhanyagoltunk. Ti azt csinálhattok, ami nektek tetszik, de én itt tartom a
könyvemet az asztalon, és minden reggel olvasok egy keveset ébredés
után, mert tudom, hogy jót fog tenni, és átsegít a napon.
Azzal felnyitotta új könyvét, és olvasni kezdett. Jo átölelte a nyakát,
hozzásimult, és ugyancsak olvasott, olyan békésen, amilyennek ritkán
lehetett látni nyughatatlan arcát.

– Milyen jó ez a Meg! Gyere, Amy, csináljuk mi is azt, amit ők! Majd
segítek neked a nehéz szavaknál, és ők megmagyarázzák, ha nem értünk
valamit – súgta Beth, akire mély hatást tett a könyvek szépsége és
nővéreinek példája.
– Örülök, hogy az enyém kék – jelentette ki Amy, aztán nagy csend
lett a szobában, csak a lapok suhogtak halkan. A beosonó téli napfény
karácsonyi üdvözletet lehelt az okos fejekre és a komoly arcokra.
– Hol van anya? – kérdezte Meg, amikor félórával később ő és Jo
leszaladtak a lépcsőn.
– Áztat csak a Magasságos tudhassa. Idegyött kódulni valami szegény
ágrólszakatt, a mamájok meg igenyöst elment megnézni, hogy mire vóna
szükség. Nincs még egy ilyen asszony, aki ilyen bő kézzel adna betevőt,
ruhát vagy tűzifát – felelte Hannah, aki Meg születése óta lakott együtt a
családdal, és ők sokkal inkább tekintették barátnak, mint szolgálónak.
– Gondolom, nemsokára megjön, úgyhogy süsd meg azt a tortát, és
készíts elő mindent! – mondta Meg, szemlét tartva az ajándékok felett,
amelyeket egy kosárban rejtegettek a dívány alatt, hogy a megfelelő
időben elővegyék őket. – Nini, hol van Amy kölnije? – kérdezte, mert a
kis flakon csak nem akart előkerülni.
– Egy perce kivette és elvitte, hogy masnit köt rá, vagy valami ilyesmi
– felelte Jo, fel-alá szökdécselve a szobában, hogy kitapossa az új
papucsból a merevséget.
– Ugye, milyen szépek a zsebkendőim? Hannah kimosta és kivasalta
őket, és mindegyikbe magam varrtam a monogramot! – mondta Beth,
büszkén nézve a kissé egyenetlen betűket, amik annyi munkájába
kerültek.
– Eszem a szívét! Hiszen mindegyikbe azt varrta a „M. March”
helyett, hogy „Anya”! Jaj de mulatságos! – kiáltott Jo, felkapva egy
zsebkendőt.
– És az baj? Arra gondoltam, jobb lesz így, mert Meg monogramja is
M. M., én pedig nem akarom, hogy ezeket a Zsebkendőket más is
használja édesanyán kívül! – mondta zavartan Beth.
– Nincs semmi baj, édesem. Nagyon szép gondolat ez, és okos is, mert
mostantól senki sem tévesztheti őket össze. Én tudom, hogy nagyon fog
tetszeni anyának – jelentette ki
Meg. Egy mosolyt küldött Bethnek, és egy homlokráncolást Jo-nak.

– Itt van anya! Gyorsan dugjátok el a kosarat! – kiáltotta Jo, mert ajtó
csapódott, és lépések hallatszottak a hallban.
Besietett Amy, és kissé elrestellte magát, látván, hogy nővérei mind rá
várnak.
– Hol jártál, és mit dugdosol a hátad mögött? – kérdezte Meg, aki
csodálkozva állapította meg a csuklyás köpenyből, hogy a lusta Amy
ilyen korán elment hazulról.
– Ne nevess ki, Jo! Nem akartam, hogy bárki megtudja idő előtt! Csak
a kis flakont akartam kicserélni egy nagyra, és az összes pénzemet
odaadtam érte, és igazán igyekszem, hogy soha többé ne legyek önző!
Beszéd közben megmutatta a csinos flakont, amelyre kicserélte az
olcsót. Olyan lelkesen és alázatosan igyekezett felülemelkedni önmagán,
hogy Meg azonnal átölelte, Jo megdicsérte, hogy „remek kölyök”, Beth
pedig az ablakhoz futott, és letépte a legszebb rózsaszálat, hogy azzal
díszítsék a pompás kölnisüveget.
– Mert látjátok, annyira szégyenkeztem az ajándékom miatt, miután
ma reggel olvastunk és elbeszélgettünk a jóságról, hogy amint
felöltöztem, máris futottam a sarokra, és kicseréltem az ajándékot. És úgy
örülök, mert most az enyém a legszebb!
Az utcai ajtó újabb csapódására a kosár eltűnt az asztal alatt. A lányok
az asztalhoz siettek, és mohón várták a reggelit.
– Boldog karácsonyt, édesanya! Sok boldog karácsonyt! Köszönjük a
könyveket; már olvastunk egy kicsit, és olvasni is akarunk mindennap! –
kiáltották kórusban.
– Boldog karácsonyt, kicsi lányaim! Örülök, hogy máris elkezdtétek
az olvasást, és remélem, kitartóak lesztek! De most mondani szeretnék
valamit, mielőtt leülnénk. Nem messze innen lakik egy szegény asszony,
akinek most lett kisbabája. Hat gyerek bújik össze egy ágyban, hogy meg
ne fagyjanak, mert nincs tüzelőjük. Enniük sincs mit; a legidősebb fiútól
tudom, hogy fáznak és éheznek. Lányaim, odaadjátok-e nekik a
reggeliteket, karácsonyi ajándék gyanánt?
Farkaséhesek voltak mindnyájan, mert majdnem egy órája vártak az
evésre. Egy percig, egyetlenegy percig senki sem szólt, aztán felkiáltott
Jo:
– Annyira örülök, hogy megjöttél, mielőtt elkezdtük volna!
– Mehetek én is, vihetem a dolgokat szegény kisgyermekeknek? –
kérdezte lelkesen Beth.

– A tejszínt és a muffint én viszem! – tódította Amy, hősiesen
lemondva arról, amit a legjobban szeretett.
Meg már be is takarta a zsemlét, és átrakta egy nagy tálcára.
– Tudtam, hogy megteszitek – mosolygott elégedetten Mrs. March. –
Gyertek segíteni mind; ha majd hazajövünk, reggelizünk tejet és
kenyeret. Ebédnél majd bepótoljuk.
Hamarosan elkészültek, és a menet útnak indult. Szerencsére korán
volt, ők a mellékutcákat választották, ahol kevesen látták őket, így hát
senki sem nevetett a furcsa felvonuláson.
Sivár, nyomorúságos, fűtetlen szoba fogadta őket: törött ablakok,
rongyos ágynemű, beteg anya, síró csecsemő, és egy raj sápadt, éhes
gyerek, akik egy ócska, tűzött takaró alatt összebújva melengették
egymást.
Mekkorára nyíltak a szemek, hogy mosolyogtak a szederjes ajkak,
amikor a lányok bevonultak!
– Ach, mein Gott! Jó angyalok jösznek hozzánk! – mondta szegény
asszony sírva.
– Szép kis angyalok, csuklyás köpenyben és egyujjas kesztyűben! –
felelte Jo általános derültségre.
Néhány perc múlva valóban úgy tűnt, mintha jóindulatú szellemek
munkálkodtak volna a szobában. Hannah, aki a fát hozta, tüzet gyújtott,
majd ócska kalapokkal és a saját köpenyével betömte a lyukakat az
üvegen. Mrs. March teát és kását adott az anyának, megígérte, hogy
ezután is segíteni fog, és közben felöltöztette a babát, olyan gyengéden,
mintha az övé lenne. A lányok asztalt terítettek, a tűz köré ültették a
gyerekeket, és megetették őket, mint az éhes madárkákat. Beszélgettek
velük, és nagyokat nevetve próbálták megfejteni furcsa, tört
angolságukat.
– Das ist gut! Die Engel-kinder! – kiáltozták szegény párák, ahogy
eszegettek és melengették lilára fagyott kezüket a barátságosan pattogó
tűznél.
A lányokat még sose nevezték angyali gyermekeknek, amit ők
fölöttébb kellemesnek találtak, különösen Jo. Szóval nagyon vidám
reggeli volt ez, bár ők egy morzsát sem kaptak belőle; mikor pedig
elmentek, örömet és meleget hagyva maguk után, nem hiszem, hogy lett
volna boldogabb ember a városban a négy éhes kislánynál, akik odaadták
a reggelijüket, és beérték kenyérrel meg tejjel karácsony reggelén.

– Ez jelenti azt, hogy felebarátunkat jobban szeretjük, mint magunkat.
Nekem tetszik! – közölte Meg, mialatt kirakosgatták ajándékaikat.
Anyjuk eközben az emeleten szedett össze ruhákat a szegény
Hummeléknek.
Nem voltak valami fényes ajándékok, de nagyon sok szeretet
készítette az apró csomagokat, és a középre állított karcsú váza, a piros
rózsákkal, fehér krizantémokkal, göndör iszalagokkal egészen elegánssá
tette az asztalt.
– Jön! Vágj bele, Beth! Nyisd ki az ajtót, Amy! Háromszoros hurrá
édesanyának! – szökdécselt Jo. Meg az anyjuk elé sietett, hogy a
díszhelyre kísérje. Beth a legvidámabb indulót játszotta, Amy kitárta az
ajtót, Meg nagy méltósággal vezette föl a meglepődött és meghatódott
Mrs. Marchet, aki mosolygó szemmel nézte az ajándékokat, és olvasta el
a csomagokat kísérő apró kártyákat. Tüstént felhúzta az új papucsot, új
zsebkendőt dugott a zsebébe, miután jól megöntözte Amy kölnijével, a
rózsát a mellére tűzte, a kesztyűről pedig kijelentette, hogy úgy illik a
kezére, „mintha ráöntötték volna”.
Volt nagy nevetés, csókolózás, magyarázás, abban az egyszerű
szeretetben, ami olyan kellemessé teszi ezeket a házi ünnepeket a maguk
idejében, sokkal később pedig ettől olyan jó emlékezni rájuk; aztán
mindenki munkához látott.
A délelőtti jótékonykodás és ünneplés olyan sok időt elvett, hogy a
nap egész hátralevő részét az esti előadás előkészületeinek kellett
szentelniük.
Mivel nem voltak elég gazdagok, hogy fussa drága tartozékokra az
ilyen házi teátrumokhoz, a lányok összeszedték minden eszüket, és mivel
a szükség a találékonyság szülőanyja, maguk készítettek mindent, amire
szükségük volt, köztük egészen leleményes dolgokat, például gitárokat
kartonpapírból, antik lámpákat ezüstpapírral bevont, régimódi
vajtartókból,
pompás
ruhákat
ócska
pamutból,
amelyeken
konzervdobozokból nyírott vékony ezüstcsíkok ragyogtak, páncélokat,
amelyekhez ugyanazokból a hasznos, felbontott konzervdobozokból
vagdosták ki a rombusz alakú lemezkéket. A bútorokat a fejük tetejére
állították a nagyszobában, ami sok ilyen ártatlan vigadozáshoz nyújtott
színteret.
Urak nem játszhattak a darabokban, így Jo végre kedvére adhatott elő
férfiszerepeket, és mérhetetlen örömét lelte a rozsdaszínű csizmában,

amelyet egyik barátnőjétől kapott. Ez a csizma, egy ócska spádé és egy
hasított zeke, amelyet valami művész használt valaha egy képhez, voltak
Jo legféltettebb kincsei, és fel is tűntek minden előadáson. A társulat
csekély létszáma szükségessé tette, hogy a két vezető színész több
szerepet játsszon; meg is érdemeltek minden elismerést a kemény
munkáért, amellyel betanultak fejenként háromnégy szerepet, ki-be
cikáztak különböző jelmezekben, és közben még a díszleteket is
cserélték. Ez az ártatlan szórakozás, ami remek edzés volt a
memóriájuknak, sok órát kitöltött, amelyek különben talán magányosan,
tétlenkedve, vagy kevésbé hasznos társaságban teltek volna.
Karácsony estéjén tucatnyi lány szorongott a legnagyobb elismerést
jelző, izgatottan várakozó állapotban az ágyon, vagyis az első emeleti
páholysorban. Nagy zörgés-pusmogás hallatszott a sárga-kék
kretonfüggöny mögül, időnként lámpafüst lengedezett, és föl-fölvihogott
Amy, aki hajlamos volt a hisztériára a feszült pillanatokban. Csengő
szólt, a függöny felgördült és elkezdődött a zenés tragédia.
Ahogy az egyetlen színlap mondta, „sötét erdőt” jelképezett a néhány
cserepes növény, a földre terített zöld posztó, és a háttérben a barlang.
Ennek a barlangnak ruhaszállító állvány volt a teteje, fiókos szekrények
az oldalai; apró tűzhelyén fekete üstöt nyaldostak a lángok, és egy vén
boszorkány hajolt a katlan fölé. A sötét színpadon szépen hatott az izzó
tűz, főleg, mert igazi gőz csapott ki az üstből, ha a boszorkány levette
róla a fedőt. Egy percet kapott a nézőközönség, hogy az első izgalom
elcsituljon, aztán kajla kalapban, titokzatos felleghajtóban, csizmásan
bevonult Hugo, a kardcsörtető, fekete szakállas intrikus. Néhány percig
roppant izgalommal járkált fel-alá, majd a homlokára csapott, és vadul
szárnyaló danában ismertette gyűlöletét Roderigo, szerelmét Zara iránt,
továbbá kifejezésre juttatta ama szívderítő elhatározását, hogy az egyiket
megöli, a másikat elnyeri. Hugo érdes hangja, amely ordításokban
csúcsosodott ki, ha nagyon elragadta az indulat, szerfölött hatásos volt, és
a nézőközönség megtapsolta, amikor szünetet tartott, hogy lélegzetet
vegyen. Hugo olyan mozdulattal hajolt meg, mint aki hozzászokott a
publikum elismeréséhez, majd a kunyhóhoz osont, és ellentmondást nem
tűrő hangon rárivallt Hagarra – Állj elő, cseléd! Parancsom van
számodra!
Előjött Meg, vörös-fekete köntösben, bottal, kabbalisztikus ábrákkal
rémítgető köpenyben, szürke lószőr parókával. Hugo varázsitalt követelt,

amitől Zara imádni fogja, és egy másik varázsitalt is, ami elpusztítja
Roderigót. Hagar pompásan drámai dallamban ígérte meg mindkettőt, és
idézni kezdte a szellemet, aki majd elhozza a szerelmi bájitalt:

Parancsomra tündökölj,
Légi szellem, idejöjj!
Rózsaszirmon harmat-vilii,
Bájitalt, mondd, tudsz-e főzni?
Szélsebesen hozd nekem
Illatozó főzetem,
Édes, erős, gyors legyen,
Szófogadó szellemem!
Harsány zengzet következett, majd a barlang mélyén megjelent habos
fehérben egy csillámló szárnyú, apró alak, arany haján rózsakoszorúval.
Intett varázspálcájával, és dalba kezdett:

Parancsodra itt vagyok,
Holdsugáron csusszanok,
Vedd e bűvszert,
S jól élj vele,
Különben elmegy
Az ereje!
Apró, aranyozott üvegcsét ejtett a boszorkány lábához, aztán eltűnt.
Hagar újabb igézést kezdett kántálni, és meg is idézett vele egy újabb
jelenést, korántsem kellemeset: nagy csattanással betoppant egy rút
fekete manó, elkárogta a választ, hozzávágott Hugóhoz egy sötét
üvegcsét, majd gúnykacajjal távozott. Hugo elhörögte háláját, csizmájába
rejtette a bűvszereket, és lelépett a színről. Hagar tájékoztatta a nézőket,
hogy mivel Hugo annak idején meggyilkolta néhány barátját, ő
megátkozta a gonoszt, most pedig bosszúból halomra óhajtja dönteni
terveit. Ekkor lehullott a függöny, a közönség megpihent, cukorkát
eszegetett, és megvitatta a darab érdemeit.
Jó hosszasan kalapáltak, mielőtt felgördült volna a függöny, de mikor
a nézők meglátták a remekmívű díszletet, senki se panaszkodott a
késedelemért, mert ez valóban pompás volt! Egy torony emelkedett a
plafonig; a torony közepén ablak volt, az ablakban lámpa égett; a fehér
függöny mögül előtűnt a szép kék-ezüst ruhát viselő Zara, aki Roderi-gót
várta. Roderigo meg is jelent, szédületes pompában, tollas kalappal,

vörös köpenyben, gesztenyebarna huncutkákkal, gitárral, és
természetesen csizmában. A torony lábához térdelt, és olvatag szerenádot
énekelt. Zara válaszolt, és a zenés párbeszéd után beleegyezett a
szökésbe. Aztán jött a színdarab igazi attrakciója: Roderigo elővarázsolta
az öt fok hosszúságú kötélhágcsót, feldobta az ablakba, és hívogatta
Zárát, hogy ereszkedjék le. A hölgy félénken előbújt az ablakrács mögül.
Roderigo vállára tette a kezét, és már épp szökkenni készült kecsesen, ám
– „ó, jaj, ó, jaj neked, Zara!” – megfeledkezett az uszályáról, amely
beakadt az ablakba; a torony megtántorodott, és nagy robajjal ledőlt,
romjai alá temetve a boldogtalan szerelmeseket!
Általános sikoltozás kezdődött. A romok alól kibújt két vadul
rúgkapáló, rozsdaszínű csizma és egy aranyhajú fej, azt kiabálva: – Nem
megmondtam? Nem megmondtam? – Don Pedro, a kőszívű nagyúr
csodálatos lélekjelenléttel berohant, kirángatta leányát a romok alól,
színpadi „félre” stílusban odasziszegve:
– Ne nevess! Viselkedj úgy, mintha szándékosan történt volna! –
Azzal ráparancsolt Roderigóra, hogy álljon fel, majd megvető haraggal
száműzte a királyságból. Roderigo, noha komolyan megrendítette a reája
dőlt torony, dacolt az agg úriemberrel, és mozdulni sem volt hajlandó. A
vakmerőség e példája lángra gyújtotta Zarát; ő is dacolt apja urával, mire
az a kastély legeslegmélyebb tömlöcébe csukatta őket. Bejött nagy
rémülten egy tömzsi kis porkoláb, aki még a tirádáját is elfelejtette, csak
elvonszolta láncon a szerelmespárt.
A harmadik felvonás a várkastély nagytermét mutatta. Színre lépett
Hagar, hogy kiszabadítsa a szerelmeseket, és végezzen Hugóval. Hallja,
hogy jön is az intrikus, mire elrejtőzik; végignézi, ahogy Hugo beletold a
bájitalokat két boros kupába, majd ráparancsol az ijedt kis szolgára: –
Vidd el ezt a raboknak, és mondd meg nekik, hogy magam is jövök
üstöllést! – A szolga félrevonja Hugót, hogy mondjon neki valamit;
ezalatt Hagar tiszta boros kupákra cseréli a megmaszlagoltakat. Ferdinando, az „étekfogó” elviszi az italokat, Hagar visszacsempészi a Roderigónak szánt, mérgezett kupát. Hugo, aki megszomjazott a sok beszédtől,
felhajtja az italt, megőrül, hosszasan toporzékol, markolássza a levegőt,
aztán hasra esik és meghal, miközben Hagar egy szívhez szóló,
zengzetesen erőteljes dalban tájékoztatja, hogy ezt ő tette vele.
Ez valóban megrázó jelenet volt, bár egyesek úgy vélhették, hogy a
hirtelen leomló, hosszú tincsek némileg lerontották az intrikus vesztének

hatását. Hugót kitapsolták a függöny elé, ahol illendően meg is jelent,
kézen fogva Hagart, akinek dalolását csodálatosabbnak tartották, mint a
színielőadás össze többi részét együttvéve.
A negyedik felvonás a kétségbe esett Roderigót mutatta azon a ponton,
amikor le akarja döfni magát, mert azt mondták neki, hogy Zara elhagyta.
Már szívének szegezi a tőrt, amikor édes dal csendül ablaka alatt, és
ebből megtudhatja, hogy Zara hű maradt, de veszélyben forog, ám ő
megmentheti, ha akarja. Kulcsot dobnak be az ablakon, amely nyitja az
ajtót; Roderigo az elragadtatás önkívületében letépi láncait, és kirohan,
hogy felkutassa és megmentse szerelmét.
Az ötödik felvonás egy viharos összetűzéssel nyitott Zara és Don
Pedro között. Don Pedro azt követeli, hogy leánya vonuljon kolostorba,
amiről Zara hallani sem akar; megható esengése már-már ájulásba fullad,
amikor beront Roderigo, hogy megkérje a kezét. Don Pedro nemet mond,
mert Roderigo nem gazdag. Hevesen ordítanak és hadonásznak, de nem
juthatnak egyezségre, és Roderigo már karjaiban hurcolná ki az alélt
Zárát, amikor belép a félénk szolga: levelet és csomagot hoz a titokzatos
módon eltűnt Hagartól. Nevezett Hagar tájékoztatja a jelenlevőket, hogy
leírhatatlan vagyont hagy az ifjú párra, és iszonyú átkot zúdít Don
Pedróra, ha boldogtalanná teszi a szerelmeseket. A csomagot felbontják,
bádogpénzek özöne záporozik a színpadra, amely egészen megdicsőül a
villogásban. Ez már meglágyítja a „zordon nagyurat”; beleegyezik a
házasságba, együtt énekelnek boldog kardalt, és mikor a függöny lehull, a
szerelmesek éppen Don Pedro lábánál térdepelnek, hogy a
legregényesebb keccsel fogadják az áldást.
Valóságos tapsvihar támadt, de váratlanul félbe is szakadt, mert a
lecsapható ágy, amelyen a „páholyt” kialakították, hirtelen felcsapódott,
és a falhoz lapította a lelkes nézőket. Roderigo és Don Pedro futottak
segíteni, és ki is mentették őket. Nem esett bántódásuk, habár sokaknak
elállt a szava a nevetéstől. Épp kezdett csitulni az izgalom, amikor
belépett Hannah, tolmácsolta Mrs. March elismerését, és vacsorához
invitálta az ifjú hölgyeket.
Ez meglepetés volt még a színészeknek is; mikor pedig meglátták az
asztalt, elragadtatottan néztek össze. Édesanyára vallott, hogy
nyalánksággal kedveskedik nekik, ám az efféle gyönyörűségeknek színét
se látták a régi dús napok elmúlása óta. Volt fagylalt – rögtön két tállal,

fehér és rózsaszín! –, torta, gyümölcs, elragadó francia bonbonok, az
asztal közepén pedig négy nagy csokor, melegházi virágokból.
Elakadt a lélegzetük. Előbb az asztalt bámulták, aztán az anyjukat, aki
őszintén élvezni látszott a megdöbbenésüket.
– Tündérek? – kérdezte Amy.
– A Mikulás! – mondta Beth.
– Anya! – mondta Meg a legkedvesebb mosolyával.
– March néni küldte, mert jótékonysági rohamot kapott! – kiáltott Jo.
– Senki sem találta el! Az öreg Mr. Laurence küldte! – felelte Mrs.
March.
– A Laurence fiú nagyapja? Hát ez meg hogy a csudába jutott eszébe?
Nem is ismerjük egymást! – kiáltotta Meg.
– Hannah mesélt az egyik cselédjüknek a reggelitekről. Mr. Laurence
fuzsitus öregúr, de ez tetszett neki. Évekkel ezelőtt ismerte apámat;
délután küldött egy udvarias levélkét, amelyben arra kért, engedjem meg
azzal kifejezni irántatok való barátságát, hogy küld néhány csekélységet a
nap örömére. Nem utasíthattam vissza; így lett nektek estére egy kis
lakomátok, hogy kárpótoljon a tejből és kenyérből álló reggeliért.
– Ezt az a fiú ültette a fejébe! Kapitális fickó, szeretném, ha jobban
ismerhetnénk. Rajta is látszik, hogy szívesen venné ismeretségünket, de
nagyon szégyellős, Meg viszont olyan prűd, hogy nem enged beszédbe
elegyednem vele, mikor elmegyünk előttük – mondta Jo. Közben nagy
„Ó!”-któl és „Á!”-któl kísérve kézről kézre jártak a tálak; a fagylalt
rohamosan fogyatkozott.
– Azokról beszélsz, akik mellettetek laknak, abban a nagy házban? –
kérdezte az egyik kislány. – Anyám ismeri Mr. Laurence-t, de azt
mondja, rettentő büszke, és nem szeret leereszkedni a szomszédaihoz. Az
unokáját, ha éppen nem lovagol, vagy a nevelőjével sétál, bezárja a
házba, és megköveteli tőle, hogy rengeteget tanuljon. Meghívtuk zsúrra,
de nem jött el. Anya azt mondja, nagyon kedves fiú, de sose áll szóba
lányokkal.
– A macskánk elszaladt egyszer, ő hozta vissza. A kerítésnél
beszélgettünk, és kapitálisan eldiskuráltunk a krikettről meg a többi – de
aztán észrevette, hogy jön Meg, és rögtön elsomfordált. Pedig egyszer
úgyis megismerkedem vele, mert szüksége van szórakozásra, úgy bizony!
– szögezte le Jo.

– Tetszik nekem a modora. Kész kis gavallér, tehát nincs kifogásom
ellene, hogy megismerkedjetek, ha megfelelő alkalom kínálkozik. Ő
hozta át a virágokat; ha tudtam volna, mi folyik fent, behívtam volna.
Olyan vágyakozó arccal hallgatta a kacarászásotokat, mint akinek nem
nagyon jut ki a nevetésből.
– Még szerencse, anya, hogy nem tetted! – hahotázott Jo. – De majd
lesz nekünk olyan darabunk, amit láthat. Esetleg segíthetne is az
előadásban. Hát nem lenne kolosszális?
– Még sohasem kaptam ilyen pompás csokrot! Milyen kedves! – Meg
érdeklődve vizsgálgatta a virágait.
– Valóban szépek, de nekem jobban tetszenek Beth rózsa, – mondta
Mrs. March, és rámosolygott az övében fonnyadozó virágra.
Beth az anyjához bújt, és odasúgta: – Bárcsak elküldhettem a
csokromat apának! Attól félek, neki egyáltalán nincs ilyen boldog
karácsonya.

III. FEJEZET
A Laurence fiú
– Jo! Jo! Hol vagy? – kiáltotta Meg a padlás lépcsőjének lábánál.
– Itt! – felelte egy fátyolos hang. Meg fölszaladt a lépcsőn. Húga a
napfényes ablak mellett, paplanba bugyolálva kuporgott egy ócska,
háromlábú díványon; A Redclyffe-örököst olvasta, almát evett, és az
egereket itatta. Ez volt Jo kedvenc menedéke; ide szeretett visszavonulni
fél tucat téli piros ranett-almával és egy jó könyvvel, hogy élvezze a
csendet és a közelben lakó, kedvenc patkányának társaságát, akinek
semmi kifogása nem volt Jo ellen. Meg láttán Firka tüstént eltűnt a
lyukban. Jo letörülte a könnyeit, és várta, hogy mi újság.
– Csupa jó! Ezt nézd! Szabályos meghívó Mrs. Gardiner-től holnap
estére! – lobogtatta Meg a becses papírt, majd kislányos örömmel
nekilátott felolvasni.
– ”Mrs. Gardiner szívesen látja Miss Marchot és Miss Josephine-t
szilveszter esti kis összejövetelén.” Édesanya azt szeretné, ha elmennénk,
no de mit vegyünk fel?
– Mi értelme ilyet kérdezni, mikor úgyis tudod, hogy nem vehetünk
mást, mint a puplint, lévén, hogy nincs másunk? – felelte Jo tele szájjal.
– Bár lenne egy selyemruhám! – sóhajtott Meg. – Anya azt mondja,
esetleg akkor kapok, ha tizennyolc leszek. Még két év! Maga az
örökkévalóság!
– Hát pedig szerintem a mi puplinunk szakasztott úgy néz ki, mint a
selyem, és nekünk épp elég csinos. Illetve a tied olyan, mint új korában,
de én már el is felejtettem, hogy az enyém ki van égetve és elszakadt!
Most mit csináljak? Az égésnyom nagyon csúnya, és semmivel sem lehet
eltüntetni!
– Ülj mozdulatlanul, amíg teheted, hogy ne lássák a hátadat; az
elejével nincsen semmi baj. Új szalagot kötök a hajamba, édesanya
kölcsönadja a gyöngyös kis brossát. Az új topánkám nagyon helyes, a
kesztyűm is elmegy, bár korántsem olyan szép, mint szeretném.

– Az enyém csupa limonádé-pecsét, és nem kaphatok újat, tehát
kesztyű nélkül kell mennem! – mondta Jo, aki sose izgatta magát
túlzottan a ruházkodással.
– Márpedig kell, hogy legyen kesztyűd, különben én se megyek! –
kiáltotta Meg eltökélten. – A kesztyű mindennél fontosabb! Halálra
szégyellném magamat, ha nem lenne nálad!
– Akkor itthon maradok!
– Anyától nem kérhetsz újat, a kesztyű borzasztó drága, és te olyan
hanyag vagy. Azt mondta, mikor ezt bepiszkoltad, hogy ezen a télen már
nem vehet másikat. Semmiképpen sem tudod helyrehozni? –
aggodalmaskodott Meg.
– Majd összegyűrve tartom a kezemben, akkor senki se látja, milyen
maszatos; ennyit tehetek. Nem, megmondom én neked, mit csinálunk:
mindkettőnknél lesz egy jó kesztyű, és egy rossz. Világos?
– A te kezed nagyobb, mint az enyém, borzasztóan ki fogod nyújtani a
kesztyűmet – kezdte Meg, akinek a gyengéje volt a nevezett ruhadarab.
– Akkor kesztyű nélkül megyek, és nem érdekel, ki mit mond! – Jo
felkapta a könyvét.
– Felveheted, felveheted! Csak ne maszatold össze, és viselkedj
illedelmesen! Ne tedd hátra a kezedet, ne meregesd a szemedet, és ne
mondd, hogy „Az ántiját!” Jó?
– Miattam ne aggódj! Olyan illedelmes leszek, amennyire bírok, és ha
egy mód van rá, nem keveredek kínos helyzetbe. Most pedig menj,
válaszolj a leveledre, én meg hadd fejezzem be ezt a tüneményes
történetet.
Meg tehát elment köszönőlevelet írni, szemlét tartani ruhája felett, és
víg trillázással felvarrni egyetlen valódi csipke-zsabóját; Jo pedig
befejezte a regényt, megevett négy almát, és hancúrozott Firkával egy
vígat.
Szilveszter estéjén kihalt a szalon, mert a két kisebb lány beállt
öltöztetőnek, a két nagy pedig átadta magát az „összejöveteli készülődés”
rendkívül fontos ügyének. Akármilyen egyszerűek voltak az estélyi
toalettek, nagy futkosásra, nevetgélésre, beszélgetésre adtak alkalmat, és
egyszer az égett haj orrfacsaró szaga is elöntötte a házat. Meg szeretett
volna néhány huncutkát a homlokába, és Jo vállalta, hogy bebodorítja
forró sütővassal a papírra tekert tincseket.
– Ennek így kell füstölnie? – kérdezte Beth az ágyról.

– Most szárad ki belőle a nedvesség – felelte Jo.
– Milyen furcsa szag! Mint az égett toll! – jegyezte meg Amy,
fölényesen lesimítva gyönyörű haját.
– Most pedig kibontogatom a papírokat, és megláthatod a gyűrűk
zuhatagát! – tette le Jo a sütővasat.
Kibontogatta a papírokat, de nem volt ott semmiféle gyűrűs zuhatag,
mert a haj is jött a papírokkal. Az elszörnyedt szobrász megpörkölt kis
párnátokat rakott sorba áldozata előtt a tükörasztalon.
– Ó, ó, ó! Mit tettél? Tönkretettél! Így nem mehetek! A hajam, ó, a
hajam! – jajveszékelt Meg, kétségbeesve nézve homlokán az egyenetlen
bodrokat.
– Ez az én szerencsém! Nem lett volna szabad engem kérned, mindig
tönkreteszek mindent! Annyira sajnálom, de túl forró volt a vas, ezért
rontottam el így! – nyöszörgött szegény Jo, a megbánástól könnyes
szemmel nézve a fekete stanglikat.
– Nincs az tönkretéve; csak süsd be, kösd bele a szalagodat, húzd kissé
feljebb a homlokodba, rögtön olyan lesz, mint a legújabb divat. Sok
lányon láttam már ilyet! – nyugtatta Amy.
– Úgy kell nekem, mert megpróbáltam elegáns lenni! Bár hagytam
volna békében a hajamat! – mérgelődött Meg.
– Egyetértek; olyan szép selymes volt. De hamarosan ki fog nőni! –
mondta Beth, aki odajött, hogy vigasztaló puszit adjon a nyírott birkának.
Még néhány kisebb melléfogás után Meg elkészült végre; majd a
család egyesült erőfeszítéssel felfésülte Jo haját, és fel is öltöztette.
Nagyon csinosak voltak egyszerű ruhájukban: Meg ezüstös
szürkésbarnában, kék bársony hajszalaggal, csipkékkel és a gyöngyös
brosstűvel, Jo gesztenyebarnában, férfiasan egyszerű, lenvászon gallérral,
ékesség gyanánt mindössze néhány fehér krizantémmal. Mindketten
felhúztak egy-egy szép, tiszta kesztyűt, a kezükben tartottak egy
maszatosat, ami általános vélemény szerint „igen könnyed és sikkes”
összhatást keltett. Megnek fájt a lába, mert magas sarkú topánkája
nagyon szorította, de ezt a világért nem vallotta volna be, Jo pedig úgy
érezte, egyenesen a koponyájába döfték a tizenkilenc hajtűt, de hát egek
ura, mit meg nem tesz az ember az eleganciáért!
– Érezzétek jól magatokat, drágáim! – szólt Mrs. March az eltipegő
nővérek után. – Ne vacsorázzatok be nagyon, és jöjjetek haza
tizenegykor, amikor értetek küldöm Hannah-t!

– Már becsapódott a kapu, amikor egy hang lekiáltott az ablakból:
– Lányok, lányok! Tettetek el tiszta zsebkendőt?
– Igen, igen, patyolattisztát, és Meg be is kölnizte a sajátját! –
rikoltotta Jo, majd immár elmenőben azzal folytatta nagy nevetve: –
Szerintem édesanya akkor is ezt kérdezné, ha egy földindulás elől
menekülnénk!
– Ez egyike az ő arisztokratikus hajlamainak, és nagyon is helyénvaló,
mert cipőjéről, kesztyűjéről és a zsebkendőjéről ismerszik meg a valódi
úri hölgy – felelte Meg, aki ugyancsak nem szűkölködött saját kis
„arisztokratikus hajlamokban”.
– Jo, akkor ne feledd, hogy el kell takarnod az égett részt a
ruhaderekadon! Jól áll az övem? És nagyon rossz a hajam? – aggódott
Meg, hosszas tollászkodás után hátat fordítva Mrs. Gardiner
öltözőszobájában a tükörnek.
– Úgyis el fogom felejteni. Ha látod, hogy valami helytelenségre
vetemedem, figyelmeztess egy hunyorítással, jó? – kérdezte Jo, mialatt
megigazgatta a gallérját, és sietősen megkefélte a haját.
– Nem, úri hölgy nem kacsingat; majd felvonom a szemöldökömet, ha
valami baj lenne, és bólintok, ha jól csinálod. Húzd ki magad, aprókat
lépj, és ne rázd meg a kezét annak, akinek bemutatnak, mert nem való!
– Hogy bírod te megtanulni, hogy mi illik? Én képtelen vagyok. De
szép ez a muzsika!
Átmentek a szalonba, kissé félénken, mert ritkán jártak társaságba, és
akármennyire mellőzött mindennemű ceremóniát ez a kis összejövetel,
nekik akkor is eseménynek számított. Mrs. Gardiner, a méltóságteljes
matróna kedvesen fogadta, majd pedig hat lánya legidősebbikének,
Sallie-nek gondjaira bízta őket. Meg ismerte Sallie-t, így egykettőre
otthon érezte magát, viszont Jo, aki nem volt odáig se a lányokért, se a
pletykálkodásért, csak ácsorgott, mereven a falnak lapítva a hátát, és
annyira nem idevalónak érezte magát, mint virágos kertben a csikó. A
szalon másik sarkában korcsolyázásról beszélgetett fél tucat jó kedélyű
süvölvény. Jo rettenetesen szeretett volna odamenni hozzájuk, mert
életének egyik legnagyobb öröme volt a korcsolyázás. Kívánságát
jelekkel megüzente nővérének, ám Meg szemöldöke oly riasztóan
fölszaladt, hogy Jo meg se mert mozdulni. Senki se jött oda hozzá
beszélgetni; apránként elszállingóztak mellőle a lányok, és végül egyedül
maradt. Nem csellenghetett ide-oda kedve szerint, mert akkor meglátták

volna a perzselés nyomát a ruháján, így csak bámulta a társaságot
meglehetősen morcos képpel, amíg el nem kezdődött a tánc. Meget
azonnal felkérték, és a szoros cipellő kecses röptéből ugyan senki sem
sejthette volna, minő kínokat tűr mosolyogva a viselőjük! Jo észrevett
egy magas, vörös hajú fiatalembert, aki az ő zugához közeledett; attól
félve, hogy táncra kérik, beosont egy elfüggönyözött fülkébe, abban a
reményben, hogy onnan majd senkitől sem zavartatva nézelődhet. Sajnos,
egy másik szégyellős lélek ugyanezt a menedéket választotta, mert
alighogy visszahullott a függöny, Jo szemtől szembe találta magát „a
Laurence fiúval”.
– Egek, nem tudtam, hogy már vannak itt! – hebegte, és olyan
villámgyorsan akart kihátrálni, mint ahogy besurrant.
Ám a fiú nevetett, és azt mondta barátságosan, bár kissé meglepetten:
– Rólam ne is vegyen tudomást; maradjon, ha úgy tartja kedve.
– Nem fogom zavarni?
– Cseppet sem; csak azért jöttem ide, mert kevés embert ismerek, és
kissé feszélyez az első találkozás.
– Engem is. Kérem, ne menjen el, csak ha egyébként is azt tervezte!
A fiú visszaült, és az estélyi cipőjét nézte mereven, míg meg nem
szólalt Jo, aki próbált udvarias és fesztelen lenni:
– Úgy rémlik, már volt részem a találkozás örömében. A közelünkben
lakik, nemde?
– A szomszédjukban. – Felnézett, és tiszta szívből elnevette magát,
olyan mulatságos volt a lány finomkodó modora, főleg azok után,
amilyen jól eldiskuráltak a krikettről, amikor ő hazavitte Marchék
macskáját.
Ettől Jo-ban is feloldódott a szorongás.
– Úgy örültünk a karácsonyi ajándékaiknak! – mondta túláradó
örömmel.
– Nagyapa küldte.
– De maga adta neki az ötletet, ugye?
– Hogy van a macskája, Miss March? – kérdezte a fiú.
Igyekezett komolynak látszani, ám fekete szeme táncolt a jókedvtől.
– Köszönöm kérdését, Mr. Laurence, nagyon jól; de én nem vagyok
Miss March, csak Jo – felelte az ifjú hölgy.
– Én se vagyok Mr. Laurence, csak Laurie.
– Laurie Laurence. De különös név!

– A keresztnevem Theodore, de azt nem szeretem, mert Dorának
hívtak miatta a fiúk, de rászoktattam őket, hogy Laurie-nak szólítsanak.
– Én is utálom a nevemet. Olyan érzelgős! Azt szeretném, ha
mindenki Jo-t mondana, és nem Josephine-t. Mivel szoktatta le a fiúkat
arról, hogy Dorának szólítsák?
– Elagyabugyáltam őket!
– Mivel én nem agyabugyálhatom el March nénit, azt hiszem, el kell
viselnem a Josephine-t! – sóhajtott Jo megadóan.
– Szereti az összejöveteleket? – kérdezte pillanatnyi hallgatás után.
– Olyan is előfordul; de tudja, éveket töltöttem külföldön, és nem
forogtam eleget a társaságban, hogy megtanulhassam az itteni
szokásokat.
– Külföldön! – jajdult fel Jo. – Ó, meséljen róla! Annyira szeretem
hallgatni az embereket, amikor az utazásaikról mesélnek!
Laurie nem tudta, hol kezdje, ám Jo buzgó kérdezősködése hamarosan
ráállította a megfelelő ösvényre, és már mesélte is, hogy Vevayben járt
iskolába, ahol a fiúk sose viselnek kalapot, valóságos csónakflottájuk van
a tavon, és a vakációban gyalogtúrákat tesznek Svájcban a tanáraikkal.
– Bár ott lehettem volna! – kiáltotta Jo. – Párizsban járt?
– Ott töltöttük a tavalyi telet.
– Tud beszélni franciául?
– Vevayben nem is volt szabad más nyelven beszélnünk.
– Mondjon valamit! Olvasok franciául, de rossz a kiejtésem.
– Quel nom a cetté jeune demoiselle en les pantoufles jolis? – kérdezte
szívélyesen Laurence.
– Milyen szépen mondja! Lássam csak – azt kérdezte: „Ki az az ifjú
hölgy a szép cipellőben”, ugye?
– Oui, mademoiselle.
– Az a nővérem, Margaret, amit maga egyébként is tud! Ugye csinos?
– Igen, a német lányokra emlékeztet, ő is olyan üde és nyugodt.
Jo valósággal felragyogott ettől a fiús dicsérettől, és gondosan
elraktározta, hogy majd tovább adhassa Megnek. Addig kukucskáltak,
pletykáltak és diskuráltak, hogy végül már régi ismerősöknek érezték
magukat. Laurie-ról lehullott a szégyenlősség; Jo fiús modora mulattatta
és felszabadította, a lány pedig visszatalált régi derűs énjéhez, mert itt
nem kellett a ruhájával törődnie, és nem figyelmeztetgették felvont
szemöldökkel. Még a szokottnál is rokonszenvesebbnek találta a

Laurence fiút, és alaposan megnézte magának, hogy majd leírhassa a
lányoknak. Nem voltak fivéreik, unokafivérből is kevés jutott nekik, ezért
úgyszólván ismeretlen lényt jelentettek számukra a fiúk.
„Fürtös, fekete haj, barna bőr, nagy, fekete szem, szép orr, szabályos
fogsor, kicsi kéz és láb; magasabb, mint én; fiúhoz képest igencsak
udvarias, és mindent összevetve víg cimbora. Vajon hány éves lehet?”
Már a nyelve hegyén volt a kérdés, de még idejében visszaszívta, és
nála szokatlan taktikázással, kerülő úton próbált közelíteni.
– Gondolom, nemsokára egyetemre megy, mert láttam, ahogy paukolt
– illetve nagyon szorgalmasan tanult! – Belevörösödött, hogy ez a
szörnyű „paukolás” kicsúszott a száján.
Laurie mosolygott, és egy csöppet se látszott megbotránkozni. Vállat
vont, és azt felelte:
– Egy-két évig még nem; addig semmi esetre, amíg be nem töltöm a
tizenhetet.
– Hát maga még csak tizenöt? – bámult Jo a szálas termetű fiúra,
akiről azt hitte, hogy már tizenhét.
– Jövő hónapban leszek tizenhat.
– Bár én mehetnék egyetemre! Magán nem látszik túlzott lelkesedés.
– Utálom! Az az örökös magolás és robotolás! És azt sem szeretem,
ahogy ebben az országban viselkednek a fickók!
– Hát mit szeretne?
– Olaszországban lakni, és a magam módján jól érezni magamat!
Jo borzasztóan szerette volna megkérdezni, hogy mi az a mód, ám
Laurie nagyon fenyegetően ráncolta a fekete szemöldökét, ezért inkább
másra terelte a beszélgetést, miközben lábával ütötte a taktust: –
Gyönyörűen zongoráznak odaát. Miért nem megy táncolni?
– Csak ha maga is jön – felelte Laurie gáláns kis meghajlással.
– Nem tehetem, mert ígéretet tettem Megnek, hogy nem megyek,
mert… – Itt elakadt a szava, és látszott rajta, hogy nem tudja,
megmondja-e, vagy nevessen.
– Mert miért? – kérdezte kíváncsian Laurie.
– Nem árul el?
– Soha!
– Nos, van az a rossz szokásom, hogy szeretek odaállni a kandalló elé,
ezért megperzselem a ruháimat, mint ezt is; igaz, szépen megfoltoztuk, de

azért látszik, és Meg azt mondta, ne mozduljak, akkor nem veszik észre.
Most kinevethet, ha akar; tudom, hogy nevetséges.
Ám Laurie nem nevetett. Egy pillanatra lesütötte a szemét, aztán azt
mondta, nagyon szelíden és olyan arccal, ami egészen zavarba hozta Jo-t:
– Ne is törődjön vele. Akkor jön, ha szépen megkérem?
Jo köszönetet mondott, és boldogan ment, bár mikor meglátta Laurie
szép gyöngyfehér kesztyűjét, nem bánta volna, ha neki is lenne egy
tisztességes pár kézrevalója.
Miután a zene elhallgatott, leültek, és Laurie javában mesélt egy
heidelbergi diákünnepről, amikor feltűnt a húgát kereső Meg. Intett Jonak, aki kelletlenül követte az egyik hátsó szobába. Meg a díványra
kuporodott, a bokáját szorongatta, és nagyon sápadt volt.
– Kimarjult a bokám! Ez az ostoba magas sarok kifordult, és csúnyán
megrándította a bokámat. Annyira hasogat, hogy alig bírok állni. Nem
tudom, hogy jutok így haza! – panaszkodott, előre-hátra ingatva magát a
fájdalomtól.
– Tudtam, hogy meggyötri a lábadat ez a buta cipő! Nagyon sajnállak
érte, de nem tudom, mit tehetnél, kivéve, hogy fogatba ülsz, vagy itt
maradsz éjszakára – mondta Jo, szelíden dörgölve beszéd közben a
szegény bokát.
– Fogatot nem hívathatok, mert az nagyon sokba kerül. Be sem
ülhetek egybe, mert ide a legtöbb ember kocsival jött. Az istállóig hosszú
az út, és nincs kit odaküldenem.
– Majd elmegyek én.
– Szó sem lehet róla! Kilenc óra elmúlt, és sötét van, mint
Egyiptomban. Itt nem maradhatok, mert nem lenne hely; Sallie említette,
hogy több lány is náluk alszik. Pihenek, amíg jön Hannah, aztán
megpróbálom megtenni, ami tőlem telik.
– Megkérem Laurie-t, ő elmegy! – Jo egészen megkönnyebbült attól,
hogy ez eszébe jutott.
– Az égre, csak azt ne! Ne kérj senkit, ne szólj senkinek! Hozd a
sárcipőmet, és tedd el ezt a topánkát a többi holminkhoz. Amint vége a
vacsorának, figyeld, mikor jön Hannah, és abban a percben szólj, ahogy
megérkezik!
– Most mennek vacsorázni. Én inkább itt maradok veled. . – Nem,
szívem, éppen hogy fuss, és hozz nekem egy csésze kávét. Én olyan
fáradt vagyok, hogy moccanni sem bírok.

Meg hátradőlt, gondosan elrejtve a szoknyája alá a sárcipőjét, Jo pedig
elviharzott az ebédlőbe, amit meg is talált, miután előbb a porcelános
kamrába nyitott be, aztán meg egy olyan szobába, ahol az öreg Mr.
Gardiner épp akkor vett magához egy kis titkos frissítőt. Megrohanta az
asztalt, és lecsapott a kávéra, amit rögtön magára is locsolt, és ettől a
ruhája eleje pont olyan pocsék lett, mint a hátulja.
– Ó, egek, milyen mafla vagyok! – lamentált Jo, és Meg kesztyűjével
igyekezett letörülni a ruhájában esett kárt.
– Segíthetek? – kérdezte egy baráti hang. Laurie állt ott, egyik kezében
teli csészével, a másikban egy tálka fagylalttal.
– Hozni akartam valamit Megnek, aki nagyon fáradt, amikor valaki
meglökött, és most itt állok, ilyen gyönyörű állapotban! – felelte Jo,
belefogva gyászos pillantásába a pecsétes szoknyát és a kávéfoltos
kesztyűt.
– Az bizony baj! Én meg kerestem valakit, akinek odaadhatom ezt.
Elvihetem a nővérének?
– Ó, köszönöm! Mutatom, merre van. Arra nem vállalkozom, hogy
magam vigyem, mert attól megint csak valami kínos helyzetbe kerülnék.
Jo mutatta az utat; Laurie, mintha csak hozzászokott volna a hölgyek
szolgálatához, odahúzott egy asztalkát, hozott Jo-nak egy másik adag
kávét meg fagylaltot, és olyan előzékenyen viselkedett, hogy még az
igényes Meg is azt mondta rá: „kedves fiú”. Bonbon és praliné mellett
remekül telt az idő, és éppen társasjátékoztak két-három odatévedt másik
fiatallal, amikor betoppant Hannah. Meg, aki tökéletesen elfeledk ezett a
lábáról, olyan hirtelen pattant fel, hogy egy fájdalmas jajdulással meg
kellett kapaszkodnia Jo-ban.
– Csitt, egy szót se! – súgta a húgának, majd fennhangon folytatta: –
Semmiség! Kicsit megrándítottam a bokámat! – Sántikálva elindult az
emeletre, hogy átöltözzön.
Hannah kárpált, Meg sírt, Jo tehetetlenkedett, amíg el nem döntötte,
hogy kézbe veszi a dolgokat. Kisurrant a szobából, lerohant a földszintre,
keresett egy cselédet, és megkérte, szerezzen egy fogatot. Ám mint
kiderült, ez egy a mai estére felfogadott pincér volt, aki egyáltalán nem
ismerte a környéket; Jo segélykérően nézett körül, és ekkor jött oda hozzá
Laurie, aki meghallotta a lány szavait, most pedig felajánlotta
nagyapjának fogatát, amely, mondta, épp ebben a pillanatban érkezett
meg érte.

– De még olyan korán van! Csak nem akar máris elmenni? – kezdte
Jo, aki ugyan megkönnyebbült, mégis habozott elfogadni az ajánlatot.
– Mindig korán távozom – de komolyan! Kérem, engedje, hogy
hazavigyem magukat! Hiszen egymás mellett lakunk, és különben is esik.
Ez eldöntötte a kérdést. Jo gyorsan tájékoztatta Meg balesetéről
Laurie-t, hálásan elfogadta az ajánlatot, és felszáguldott az emeletre, hogy
lehozza a többieket. Hannah legalább annyira utálta az esőt, mint egy
macska, így ő sem hozakodott elő kifogásokkal. Roppant nagystílűnek és
elegánsnak érezték magukat a fényűző, csukott hintóban. Laurie kiült a
bakra, hogy Meg föltehesse a lábát az ülésre, így a lányok zavartalanul
megbeszélhették az összejövetelt.
– Kapitálisan éreztem magamat! Hát te? – Jo beletúrt a hajába, és
kényelmesen elhelyezkedett.
– Én is, addig, amíg ki nem marjult a bokám. Összebarátkoztam Annie
Moffattal, Sallie barátnőjével, és Annie engem is meghívott arra a hétre,
amikor Sallie megy hozzájuk. Ez tavasszal lesz, amikor jön az opera.
Csodálatos lenne, csak anya engedjen el! – válaszolta Meg, egész
felvidulva a gondolattól.
– Láttalak a vörös hajúval, akitől megszöktem. Kedves ember?
– Ó, nagyon! A haja egyébként bronzszínű, nem vörös, ő pedig
kifogástalanul udvarias.
– Úgy nézett ki, mint egy kergekóros szöcske! Laurie-val alig bírtuk
abbahagyni a nevetést. Nem hallottál bennünket?
– Nem, de ez nagyon durva volt tőletek. Mellesleg te hol bujkáltál
egész idő alatt?
Jo elmesélte kalandjait, és mire befejezte, már meg is érkeztek haza.
Sűrű hálálkodások között mondtak jóéjszakát, aztán beosontak a házba,
hogy ne zavarjanak föl senkit, ám abban a pillanatban, ahogy
megnyikkant az ajtójuk, a párnáról fölemelkedett két hálófőkötős
fejecske, és két hang azt kiáltotta, álomittasan, de lelkesen:
– Meséljetek az estélyről! Meséljetek az estélyről!
Jo, a nővére szerint hallatlan impertinenciáról téve tanúságot,
elcsaklizott némi bonbont a kislányoknak, akik, miután meghallgatták az
este legfontosabb eseményeit, hamarosan visszaaludtak.
– Én mondom, kész elegáns hölgynek érzem magamat, hogy hintóval
jöhetek haza az estélyről, és pongyolásan várhatom, hogy a komornám

kiszolgáljon! – mondta Meg, mialatt Jo árnikás borogatást kötött a
bokájára, majd megkefélte a haját.
– Nem hiszem, hogy azok az elegáns hölgyek egy szemernyivel is
jobban mulathattak volna, mint mi, a leperzselt hajunkkal, ócska
ruhánkban, fejenként egy ép kesztyűvel, és olyan szoros cipőben, ami
kificamítja a bokánkat, ha vagyunk olyan szamarak a lábunkra húzni!

IV. FEJEZET
Terhek
– Ó, egek, de nehéz újra fölvenni a terhet, és tovább vánszorogni! –
sóhajtott Meg az összejövetelt követő nap reggelén. Az ünnepek
elmúltak, és a vigadozással töltött hét után nagyon nem volt kedve
folytatni a munkát, amit sose szeretett.
– Hogy miért nem lehet mindig karácsony és újév! Nem lenne
mulatságos? – kérdezte Jo, és egy keserveset ásított.
– Fele olyan jól se mulatnánk, mint most. Pedig milyen kellemesnek
tűnik, hogy az ember csak úgy elvacsorázgat, virágcsokrokat kap,
estélyekre jár, kocsival hozzák haza, olvas, pihen, és nem dolgozik.
Másoknál így is van. Annyira irigyelem azokat a lányokat, akik így
élhetnek! Úgy szeretem a fényűzést! – mondta Meg, míg azt próbálta
eldönteni, hogy két kopott ruha közül melyik a kevésbé kopott.
– Nos, mivel ezt úgyse kaphatjuk meg, ne morogjunk, hanem vegyük
föl a terhünket, és vigyük olyan derűsen, mint édesanya. March néni
valóságos malomkő a nyakamon, de úgy vélem, ha megtanulom, hogy
panaszkodás nélkül hurcoljam, magától lepottyan, vagy olyan könnyű
lesz, hogy nem orrolhatok rá.
Ez a gondolat lángra lobbantotta Jo fantáziáját, és felderítette a kedvét,
ám Meg nem vidult fel tőle, mert az ő terhe, amely négy elkényeztetett
gyerekből állt, súlyosabbnak rémlett, mint valaha. Szokásával ellentétben
még ahhoz se volt hangulata, hogy kicsinosítsa magát, tehát a nyakába
kössön egy kék szalagot, és a legelőnyösebb frizurába fésülje a haját.
– Mi értelme szépítkezni, amikor senki se láthatja ezeken a méregzsák
tökmagokon kívül, és senkit sem érdekel, hogy szép vagyok-e vagy sem?
– motyogta, és csattanva a helyére lökte a fiókját. – Küszködnöm és
veszkődnöm kell életem végéig, csak nagy néha jut egy kevés a
szórakozásból, aztán pedig megvénülök, rút és savanyú leszek, mert
szegény vagyok, és nem élvezhetem úgy az életet, mint más lányok.
Szégyen-gyalázat!

Sértett arccal lebaktatott a földszintre, és egyáltalán nem volt
szívderítő társaság a reggelinél. Különben mindnyájan rosszkedvűnek
látszottak, és könnyen állt náluk a morgás. Beth, akinek fájt a feje,
végigdőlt a díványon, ahol a macskával és három cicussal próbált
vigasztalódni. Amy nyűgösködött, mert nem tanulta meg a leckéjét, és
nem találta a sárcipőjét; Jo csak azért is fütyörészett, és nagy robajjal
készülődött; Mrs. Marchnek nagyon sietős volt befejeznie a levelet,
amelyet még ma postázni akart; Hannah pedig dohogott, mert a késői
lefekvés miatt nem aludta ki magát.
– Sose láttam még egy ilyen zsémbes családot! – kiáltott Jo, aki
végképp kijött a béketűrésből, miután felborított egy tintatartót,
elszakított két cipőfűzőt, és ráült a kalapjára.
– Te vagy benne a legzsémbesebb! – vágott vissza Amy, könnyeivel
mosva le a palatáblájáról a hibás számtani eredményt.
– Beth, ha nem viszed le ezeket a rémes macskákat a pincébe,
kénytelen leszek vízbe fojtani őket! – mérgelődött Meg, miután hiába
próbálta leszedni a hátáról a cicát, amely pont ott akaszkodott a ruhájába
bogáncsként, ahol nem érhette el.
Jo kacagott, Meg haragudott, Beth könyörgött, Amy jajveszékelt, mert
elfelejtette, mennyi kilencszer tizenkettő.
– Lányok, lányok, maradjatok már csendben egyetlenegy percre! El
kell küldenem ezt a korai postával, de ti folyton megzavartok a
civakodásotokkal! – panaszkodott Mrs. March, mikor már a harmadik
elrontott mondatot kellett áthúznia.
Pillanatnyi szélcsend támadt, aztán bevonult Hannah, két frissen sült
buktát tett az asztalra, majd kivonult. Ez a bukta intézmény volt a háznál,
a lányok „muffnak” hívták, nem lévén más muffjuk, ezért a forró
süteménnyel melengették a kezüket a fagyos reggeleken. Hannah a
legnagyobb dologban vagy a legtüskésebb kedvében sem feledkezett meg
a buktáról, mert a lányoknak hosszú utat kellett megtenniük a hideg
szélben; szegény páráknak nem jutott más ebéd, és ritkán kerültek haza
két óra előtt.
– Ölelgesd a macskáidat, Bethy, és múljon el a fejfájásod!
Viszontlátásra, édesanya! Ma reggel igencsak latrok voltunk, de
szabályos angyalként fogunk hazatérni. Gyere, Meg! – Jo elvágtázott,
abban a biztos tudatban, hogy a zarándokoknak nem így kellene
elindulniuk.

Mindig visszanéztek, mielőtt befordultak a sarkon, mert anyjuk
mindig az ablakban állt, mosolygott, bólogatott, integetett. Valamiért úgy
érezték, hogy enélkül nem is bírnák ki a napot; mert bármilyen volt is a
kedvük, anyjuk arca bizonyosan úgy hatott rájuk, mint a napsugár.
– Ha nem csókot dobna, hanem az öklét rázná, azt is megérdemelnénk,
amilyen hálátlan bitangok vagyunk – mondta Jo. Bűntudatának még jól is
esett, hogy harapós széllel küzdve kell gázolnia a hóban.
– Ne használj ilyen rémes kifejezéseket! – szólt rá Meg a fátyla alól,
amelyet úgy tekert magára, mint egy világtól megcsömörlött apáca.
– Szeretem a jó erős szavakat, amelyek jelentenek is valamit! – vágta
rá Jo, és elkapta a kalapját, mert a fejfedő megemelkedett, azzal a
nyilvánvaló szándékkal, hogy el is repüljön.
– Nevezd magadat, aminek akarod, de én nem vagyok se lator, sem
bitang, és nincs ínyemre, hogy így nevezzenek.
– Sorsverte kreatúra vagy, aki ma reggel feltűnően rigolyás, mert nem
dagonyázhat örökké a fényűzésben. De csak várj, szegény drágám, leszek
én még gazdag, és akkor kedvedre válogathatsz hintókban, fagylaltban,
magas sarkú topánkákban, virágcsokrokban, és vörös hajú fiúkban,
akikkel cseveghetsz!
– Jo, hogy te milyen nevetséges vagy! – Meg fölkacagott a badar
beszédre, amely akarata ellenére felvidította.
– Szerencséd, hogy az vagyok, mert ha összetört képet vágnék és sírna
bennem a lélek, mint benned, akkor ugyancsak meg lennénk áldva. Hála
az égnek, én mindig találok valami mulatságosat, aminek örülni tudok.
Úgyhogy ne búsulj tovább, hanem fel a fejjel, mert az élet szép!
Bátorítóan megpaskolta nővére vállát, aztán ki-ki ment tovább a maga
útján a melegítő buktát szorongatva, hősies derűvel tűrve a zord időt, a
nemszeretem munkát, mert nekik szórakozás helyett ez jutott a
fiatalságból.
Amikor Mr. March vagyona ráment arra, hogy egy bajba jutott
barátján próbált segíteni, a két idősebb lány könyörögve kérte, hadd
járuljanak hozzá valamivel a család fenntartásához. A szülők
beleegyeztek, miután az volt a véleményük, hogy a tetterő, a
találékonyság és az önállóság fejlesztését nem lehet elég korán elkezdeni,
és a lányok belevetették magukat a munkába, azzal a lelkes iparkodással,
amely minden akadály ellenére előbb-utóbb diadalt arat. Margaret
gyermekkertésznői állást talált, és dúsgazdagnak érezte magát csekély

keresményétől. Maga mondta, hogy „szereti a fényűzést”, és a
legnagyobb baja volt a szegénység. Nehezebben viselte, mint a többiek,
mert még emlékezett arra az időre, amikor az otthon gyönyörű volt, az
élet bővelkedett szórakozásokban és örömökben, és nem ismertek
szükséget. Igyekezett, hogy ne irigykedjék vagy zúgolódjék, de egy fiatal
lánynál nagyon természetes módon vágyott szép dolgokra, vidám
barátnőkre, sikerekre és boldog életre. Kingéknél naponta találkozhatott
azzal, amit szeretett volna, mert a kisebb gyerekek nővérei sokat forogtak
a társaságban, így Meg gyakran láthatott szépséges estélyi ruhákat és
csokrokat,
hallhatott
csevegést
színházról,
hangversenyekről,
szánkirándulásokról, mindenféle vigalomról, és nézhette, miként szórják
a pénzt apróságokra, amelyeknek úgy tudott volna örülni. Szegény Meg
ritkán panaszkodott, de a vele esett méltánytalanság miatt elég sűrűn
haragudott a világra; még nem fogta fel, mennyire elhalmozta a sors az
egyedüli áldásokkal, amelyek boldoggá tehetnek egy életet.
Jo beállt a sánta March nénihez, akinek szüksége volt egy épkézláb
segítségre. Amikor elkezdődtek a bajok, a gyermektelen öreg hölgy
felajánlotta, hogy örökbe fogadja valamelyik lányt, és nagyon
megsértődött, mert ajánlatát visszautasították. A barátok jóslata szerint
Marchék most aztán elveszítették minden esélyüket arra, hogy a gazdag
öreg hölgy rájuk is hagyjon valamit, mire az élhetetlen házaspár csak
annyit válaszolt:
– Tíz vagyonért se adjuk oda a lányainkat. Együtt maradunk bőségben
és ínségben, nekünk ez a boldogság.
Ezek után az öregasszony egy darabig még csak szóba állni sem volt
hajlandó velük, ám egyszer találkozott egy közös barátjuknál Jo-val. A
lány mulatságos arcában és nyers modorában volt valami, ami
megtetszett az öreg hölgynek, és felajánlotta, hogy maga mellé veszi
társalkodónőnek. Jo egy cseppet sem örült, de jobb híján elfogadta az
ajánlatot, és általános meglepetésre feltűnően jól kijött harapós
természetű rokonával. Időnként kitört a vihar, és egyszer Jo haza is
rohant, kijelentve, hogy nem bírja tovább, de March néni minden esetben
gyorsan lecsillapodott, és olyan türelmetlenül sürgette Jo visszatérését,
hogy a lány nem mondhatott nemet, mert a szíve mélyén tulajdonképpen
kedvelte a rigolyás öreg hölgyet.
Gyanítom, hogy az igazi vonzerő a kiváló és gazdag könyvtár volt,
amely por és pókok prédája lett March bácsi halála óta. Jo még

emlékezett a kedves öregúrra, aki vasutat és hidat épített a kedvéért a
nagy lexikonokból, mesélt a latin könyvekben látható különös képekről,
és mézeskalácsot vásárolt neki, ha az utcán találkoztak. Jo-nak ez volt a
paradicsom, ez a földgömbökkel, kényelmes karszékekkel berendezett,
poros, félhomályos szoba, ahol mellszobrok bámultak le a magas
polcokról, és ő kedvére barangolhatott a könyvek őserdejében. Amint
March néni elszundított vagy társaságot kapott, Jo tüstént rohant a
csendes szobába; összegömbölyödött a fotelben, és habzsolt verset,
regényt, történelmet, útleírásokat, képeket, akár egy igazi könyvmoly.
Ám a boldogsághoz hasonlóan ez sem tartott sokáig, mert, ahogy a
történet legérdekesebb részéhez, a legigézőbb strófához, vagy az utazó
legveszélyesebb kalandjához ért, „Josy-phine! Josy-phine!” – fűrészelte
egy éles hang, és neki el kellett hagynia az édent, hogy pamutot
gombolyítson, megmosdassa a pudlit, vagy óraszám felolvasson Belsha m
esszéiből.
Jo arra vágyott, hogy valami rendkívül fényes tettet hajthasson végre,
hogy pontosan mit, azt egyelőre nem tudta, az időre bízta, hogy az döntse
el; addig is az volt a legnagyobb keserűsége, hogy nem olvashat,
futkoshat és lovagolhat annyit, amennyit szeretne. Lobbanékonysága,
éles
nyelve,
nyughatatlansága
minduntalan
bajba
keverte,
szánandóságukban is nevetséges bonyodalmak füzérévé változtatva az
életét. Ám neki épp az az edzés kellett, amiben March néni mellett volt
része; annak pedig, hogy maga is hozzájárul valamivel az eltartásához, az
örökös „Josy-phine!”-zés ellenére is örült.
Beth túlságosan félénk volt, hogy iskolába mehessen; próbálkoztak
vele, de a kislány annyira szenvedett, hogy lemondtak az iskoláztatásáról,
az apja tanította otthon. Beth még azok után sem hanyagolta el a tanulást,
hogy az apja elment a háborúba, az anyjának pedig minden erejét és
idejét lekötötte a hazafias segélyegylet; becsületesen megtette, ami tőle
telt. Házias kis teremtés volt, segített Hannah-nak, hogy az otthon tisztán
és kényelmesen várja a dolgozókat, és ezért nem várt el más jutalmat,
mint hogy szeressék. Csendes, hosszú napjai nem voltak sem
magányosak, sem tétlenek, mert képzelt barátokkal népesítette be kicsiny
világát, és természettől szorgos méhecske volt. Minden reggel hat babát
kellett keltenie és öltöztetnie, mert Beth még mindig gyermek volt, és
ugyanúgy szerette kedvenceit, mint régen. Egyetlen épkézláb vagy
szemrevaló sem találtatott közöttük, kitaszítottak voltak valamennyien,

akiket Beth befogadott; nővérei neki adták át kinőtt bálványaikat, mert
Amy hallani sem akart semmiről, ami régi vagy rút. Beth viszont épp
ezért dédelgette őket forró gyengédséggel, és kórházat nyitott a nyomorék
babáknak. Itt nem döfködtek tűket pamut zsigereikbe, és még a
legidomtalanabbnak sem volt oka szidásra, ütlegekre, elhanyagolásra
panaszkodnia, mert etették, öltöztették, babusgatták, cirógatták őket
fáradhatatlan szeretettel.
A babatársadalom egyik gyászos roncsa Jo tulajdonát képezte valaha.
Viharos élet után, fogyatékosként került a rongyos zsákba; e sivár
szegényházból mentette ki Beth, és fogadta be oltalmazó menedékébe.
Mert nem volt a fejének teteje, csinos kis főkötőt húzott rá, mivel mind a
négy végtagja hiányzott, pokrócba pólyálta, és a legjobb ágyat adta a
gyógyíthatatlan invalidusnak. Nem hiszem, hogy lett volna ember, akit ne
indított volna meg az a mérhetetlen gyöngédség, amit erre a babára
pazaroltak, még akkor is, ha színleg nevetett rajta. Beth virágokat hozott
a bábunak, olvasott neki, levegőzni vitte, a kabátja alatt rejtegette,
altatódalt énekelt neki, és nem volt este, hogy meg ne csókolja mocskos
arcát, odasúgva: „Remélem, szépeket fogsz álmodni, szegény drágám!”
A többiekhez hasonlóan megvoltak a maga bajai Bethnek is, aki
egyáltalán nem volt angyal, csak egy nagyon is földön járó kisleány; nála
is gyakran „eltört a mécses”, ahogy Jo fogalmazott, mert nem vehetett
zeneleckéket, és nem lehetett egy jó zongorája. Annyira szerette a zenét,
olyan szorgalmasan tanult, annyi türelemmel gyakorolt a csörömpölő vén
zeneszerszámon, hogy igazán logikus lett volna, ha valaki (például March
néni) segít rajta. Persze senki sem segített, és senki se látta, hogy Beth,
mikor egyedül van, a könnyeit törülgeti a hangolatlan zongora sárga
billentyűiről. De ha dolgozni kellett, úgy dalolt, mint a pacsirta, sose
fáradt bele, ha édesanyának és a lányoknak kellett játszania, és naponta
elmondta magának reménykedve: „Tudom, hogy ha jó leszek, egyszer
úgyis muzsikálhatok!”
Sok ilyen csendes, félénk Beth van a világon; akkor jönnek csak elő a
sutból, ha szükség van rájuk, és annyi derűvel élnek másokért, hogy senki
sem veszi észre áldozatukat, amíg el nem hallgat a kis házi tücsök, és ki
nem alszik lényük napsugara, csendet és sötétséget hagyva maga után.
Ha valaki megkérdezte volna Amyt, mi a legnagyobb bánata, habozás
nélkül azt felelte volna: „Az orrom.” Pici korában Jo véletlenül
beleejtette a szeneskannába, és Amy fennen hangoztatta, hogy az az esés

tette tönkre az orrát jóvátehetetlenül. Nem mintha nagy vagy vörös lett
volna, mint „szegény Petreáé”; mindössze lapos volt egy kicsit, és a világ
összes húzogatása sem idomíthatta arisztokratikusan hegyessé.
Egyébként ez a laposság senkinek sem szúrt szemet Amyn kívül, aki
keservesen fájlalta a görögös szaglószerv hiányát, és a maga
vigasztalására számos ív papírt rajzolt tele gyönyörű orrokkal.
A „kis Raffaello”, ahogy a nővérei hívták, határozott rajztehetséggel
dicsekedhetett, és sose volt olyan boldog, mint mikor virágokat,
tündéreket rajzolhatott, vagy meséket illusztrálhatott sajátos
műalkotásokkal. Tanítói panaszkodtak, hogy számolás helyett állatokkal
firkálja tele a palatábláját; atlaszának üres oldalaira térképeket másolt, és
ha orrolt rá valamiért a sors, megsemmisítő karikatúrák hullottak minden
könyvéből. Valahogy átvészelte az órákat, és példás viselkedésével
sikerült elejét vennie a megrovásoknak. Iskolatársai nagyon kedvelték
simulékony természetéért; ösztönösen értett hozzá, hogyan nyerje el
mások tetszését. Csodálták affektáló kecsességét és tehetségét, mert a
rajzoláson kívül le tudott zongorázni tizenkét dallamot, horgolt, és ha
franciául olvasott, a szavaknak mindössze kétharmadát ejtette
helytelenül. Panaszosan és igen megindítóan tudta mondogatni: „Mikor
papa gazdag volt, ezt és ezt csináltuk”, és a lányok „nagyon elegánsnak”
tartották a hosszú szavait is.
Amy a legjobb úton volt ahhoz, hogy elrontsák; hiúságának és
önzésének zsíros táptalajt jelentett az általános babusgatás. Ám azért volt,
ami hervasztóan hatott a hiúságára: az unokatestvére ruháit kellett
viselnie. Florence mamájának azonban egy szemernyi ízlése sem volt, és
Amy mélységesen szenvedett, mert rá nem illő ruhákat, agyondíszített
kötényeket, és kék helyett piros kalapot kellett viselnie. Kopottságuk
ellenére is jó szabású, jó minőségű ruhadarabok voltak, de Amy
művészszemét nagyon bántotta, főleg az a paszpól nélküli, tompalila
alapon sárga pettyes ruha, amit ezen a télen kellett viselnie.
– Az az egyetlen vigaszom – mondta könnyekkel a szemében Megnek
–, hogy az én anyám legalább nem hajtja fel a ruhámat, amikor rossz
vagyok, nem úgy, mint Maria Parké! Az tényleg rettenetes, drágám, mert
időnként olyan rosszul viselkedik, hogy a térde is kilátszik a ruhából, és
nem jöhet iskolába. Ha erre a cassonai járásra gondolok, még a lapos
orromat és a sárga pacás lila ruhámat is elviselhetőnek érzem!

Meg volt Amy bizalmasa és mentora, mint ahogy az ellentétek
sajátságos vonzásának folytán a szelíd Beth mellett Jo töltötte be ezt a
szerepet. Jo volt az egyetlen, aki előtt a félénk gyermek feltárta
gondolatait, és tudtán kívül az egész családból ő gyakorolta a legmélyebb
hatást hosszúra nőtt, hebrencs nővérére. A két idősebb lány túl nagy falat
lett volna egymásnak, így egy-egy kicsit vettek a szárnyuk alá, és
őrködtek felette a maguk módján, amit „anyáskodásnak” neveztek, így
foglalták el a fiatalabb testvérek a félredobott babák helyét a nagylányok
jó szívében.
– Van valakinek valami mesélnivalója? – kérdezte Meg, mikor este
összeültek varrni. – Olyan sivár napom volt, hogy meghalok egy kis
szórakozásért!
– Fura volt ma a néninél, de akkor is elmondom, mert a lehető
legjobban végződött – kezdte Jo, aki nagyon szeretett mesélni. – Ma is
azt az örökös Belshamet olvastam, zöngicsélve, ahogy szoktam, mert
attól a néni elbólint, én pedig előkapok valami jó könyvet, és eszeveszett
gyorsasággal falom, míg fel nem ébred. Csak hogy most magam is
elálmosodtam, és a néni még javában ébren volt, amikor akkorát
ásítottam, hogy megkérdezte, miért tátom a számat olyan nagyra, hogy
beleférne az egész könyv?
„Bár megtehetném, mert akkor végeznék vele!” – mondtam.
Ekkor hosszú dörgedelmet tartott a bűneimről, és azt mondta,
gondolkozzak el erről, amíg ő „pihenteti a szemét” egy pillanatig. Ez a
„pihentetés” sose tart egy pillanatig, tehát amint a főkötője bókolni
kezdett, akár egy nagyfejű dália, előrántottam A wakefieldi vikáriust, és
habzsolni kezdtem, fél szememmel a könyvön, másikkal a nénin. Elértem
odáig, ahol mindenki beleesik a vízbe, ám ekkor megfeledkeztem
magamról, és hangosan felkacagtam. A néni felébredt, de mivel jobb
kedvre derítette a szundikálás, felszólított, hogy olvassak ebből, hadd
lássa, miféle léha szerzőt becsülök többre az érdemdús és tanulságos
Belshamnél. Minden tehetségemet beleöntöttem a felolvasásba, és neki
tetszett is, bár csak annyit mondott:
„Egyáltalán nem értem, miről szól. Kezdd elölről, gyermek.”
Elölről kezdtem, a lehető legélvezetesebb modorban. Egyszer, merő
vásottságból, a legizgalmasabb helyen félbeszakítottam, és alázatosan
megkérdeztem: „Attól félek, asszonyom, ez fárasztja; ne hagyjam itt
abba?”

Fölvette elejtett kötését, szúrósan nézett rám a pápaszem mögül, és azt
parancsolta a maga kurta-furcsa módján:
„Olvasd végig ezt a fejezetet, és ne légy impertinens, kisasszony!”
– Bevallotta, hogy tetszett neki? – kérdezte Meg.
– Eszem a szívedet, ugyan már! Viszont a vén Belshamet se vette elő,
és mikor délután visszaszaladtam a kesztyűmért, hát nem a Vikáriust
olvassa, de olyan elmerülten, hogy meg se hallotta, amint kacagva táncra
perdültem a hallban, mert most jönnek ám a szép idők! Ha akarna,
milyen kellemesen élhetne a néni! Nem nagyon irigyelem a sok pénze
ellenére sem, mert végül is a gazdagoknak majdnem annyi okuk van az
aggodalmaskodásra, mint a szegényeknek – fejezte be Jo.
– Jut eszembe – mondta Meg –, nekem is van mesélnivalóm. Ez nem
olyan mulatságos, mint Jo-é, mindazonáltal sokat töprengtem rajta,
amióta hazajöttem. Ma borzasztó felfordulás volt Kingéknél, az egyik
gyerek azt mondta, a legidősebb fiú valami olyan borzasztóságot követett
el, hogy a papa elzavarta. Hallottam, hogy Mrs. King sír, Mr. King
nagyon hangosan beszél, Grace és Ellen pedig, amikor találkoztunk,
elfordították az arcukat, hogy ne lássam, mennyire vörös a szemük.
Persze nem kérdezősködtem, de nagyon sajnáltam őket, és magamban
örültem, hogy nekem nincsenek féktelen fivéreim, akik a vad dolgaikkal
szégyent hozhatnának a családra.
– Szerintem az iskolai megszégyenülés sokkal nagyobb tortatúra
mindennél, amit a rossz fiúk elkövethetnek – közölte Amy. – Susie
Perkins ma úgy jött iskolába, hogy egy szép piros karneolköves gyűrű
volt az ujján. Borzasztóan szerettem volna egy ilyen gyűrűt, és teljes
szívemből azt kívántam, hogy bár én lehetnék Susie! Nos tehát, Susie
csinált Mr. Davisről egy torzképet, amelyiken úgy rajzolta le, hogy púpja
meg szörnyűséges orra van, és a szájából egy buborék jön ki, ezzel a
felirattal: „Ifjú hölgyek, magukon a szemem!” Épp ezen nevetgéltünk,
amikor nagy hirtelen tényleg rajtunk volt Mr. Davis szeme, és
megparancsolta Susie-nak, hogy vigye ki a palatábláját. Susie-t
valósággal palazirálta a rémület, de azért ment, és mit gondoltok, mit tett
Mr. Davis? Fülön fogta Susie-t – fülön! Még elképzelni is irtóztató! –
annál fogva vezette oda a versmondó dobogóhoz, és ott kellett állnia fél
órán át, maga elé tartva a palatáblát, hogy mindenki lássa!
– Nevettek a lányok a képen? – kérdezte Jo, aki élvezett minden
botrányt.

– Még hogy nevettek? Egy lélek se! Némák voltak, mint a sír! Susie
pedig több gallon könnyet ontott, tudom, hogy annyit. Úgy éreztem, ezek
után egymillió karneolköves gyűrű sem tehetne boldoggá! Soha nem
élnék túl egy ilyen vérfagyasztó megaláztatást! – Erényeinek büszke
tudatában folytatta a munkát, és boldog volt, mert egy lélegzetre két
hosszú szót mondott ki hibátlanul.
– Reggel láttam valamit, ami tetszett, el is akartam mesélni a
vacsoránál, de megfeledkeztem róla – mondta Beth, beszéd közben
rendet csinálva Jo kaotikus varrókosarában. – Mikor elmentem Hannah
megbízásából a halashoz, ott volt Mr. Laurence, de nem vett észre, mert
visszahúzódtam egy hordó mögé, és ő nagyon el volt foglalva Mr.
Cutterrel, a halárussal. Bejött egy szegény asszony, vödörrel meg
felmosóronggyal, és kérdezte Mr. Cuttertől, nem engedné-e meg, hogy
felsikálja a padlót, cserébe egy kis halért, különben nem tud mit adni
ebédre a gyerekeinek, mert nem fizették ki egy napi munkáját. Mr. Cutter
eléggé sietett, így csak annyit mondott, hogy nem, de azt is olyan
ingerülten, és az a szegény asszony már el akart menni, éhesen és
szomorúan, amikor Mr. Laurence kiemelt a botja kampós végével egy
nagy halat, és odatartotta neki. Az asszony úgy örült, és annyira
meglepődött, hogy csak ölelte magához a halat, és nem győzött
hálálkodni. Mr. Laurence meg azt mondta: „menjen, főzze meg!”, és az
asszony nagy boldogan elsietett. Hát nem volt szép dolog Mr. Laurencetől? Ó, az olyan mulatságos volt, ahogy a szegény asszony szorította
magához a nagy, síkos halat, és azt kívánta, hogy Mr. Laurence-nek az
angyalok vessenek ágyat az égben!
Miután kinevetgélték magukat Beth történetén, az anyjukat kérték,
hogy most ő meséljen; ő pedig egy darabig gondolkozott, aztán komolyan
elkezdte:
– Ma, miközben kék flanel mellényeket szabtam, mélységes
aggodalom fogott el apáért, és arra gondoltam, milyen magányosak és
védtelenek lennénk, ha valami történne vele. Dőreség volt ezt tennem, de
továbbra is marcangolt a kétség, egészen addig, amíg oda nem jött egy
öregember valami megrendeléssel. Mellém ült, és én szóba elegyedtem
vele, mert szegénynek, elcsigázottnak, szomorúnak látszott.
„Vannak fiai a seregben?” – kérdeztem, mert a levél, amelyet hozott,
nem nekem szólt.

„Igen, hölgyem. Négy volt, de kettőt megöltek, egy fogságban van,
úgyhogy a másikhoz megyek, aki súlyos betegségben fekszik egy
washingtoni kórházban” – felelte halkan.
„Ön sokat tett a hazájáért, uram” – mondtam, és most már nem
sajnáltam, hanem tiszteltem.
„Egy szemernyivel se többet, hölgyem, mint amennyit kell. Magam is
mennék, ha vennék hasznomat; de mivel nem tehetik, a fiaimat adom,
méghozzá jó szívvel.”
Olyan barátságosan beszélt, olyan őszintének tűnt, és olyan boldognak
látszott, amiért mindenét odaadhatja, hogy mélységesen elszégyelltem
magamat. Én egy férfit adtam, és emésztem miattam magamat, ő négyet,
zokszó nélkül. Nekem ott van otthon a vigasztalásomra az összes lányom;
ő az utolsó fiához megy, talán azért, hogy örökre istenhozzádot mondjon
neki! Olyan gazdagnak, boldognak éreztem magamat, ha elgondoltam, mi
mindenem van, hogy szép nagy csomagot készítettem, pénzt is adtam
mellé, és szívből jövő köszönetet mondtam a leckéért, amire tanított.
– Mesélj még valamit, anya! Olyat, mint ez – aminek erkölcsi
tanulsága van! Szeretek utólag elmélkedni rajtuk, ha igaz történetek, és
nem papolnak bennük túl sokat! – kérte Jo egy pillanatnyi hallgatás után.
Mrs. March elmosolyodott, és rögtön rá is kezdte. Évek óta mesélt
ennek a hallgatóságnak, tudta, mivel kell a kedvükben járni.
– Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer négy lány, akiknek mindig
volt mit enni-inni-felvenni, volt részük sok örömben és vidámságban,
voltak jó barátaik és szüleik, akik nagyon szerették a lányokat, azok
mégis elégedetlenkedtek. – (Itt a hallgatók lapos pillantásokat vetettek
egymásra, majd bőszen varrni kezdtek.) – Ezek a lányok igen szerettek
volna jók lenni, és hangzatos elhatározásokat hoztak, de nemigen
váltották valóra őket, mert örökösen azt hajtogatták: „Hogy miért nincs
nekünk ez!” vagy „Bárcsak megtehetnénk azt!”, elfelejtve, hogy máris
mily sok mindenük van, és mennyi kellemes dolgot tehetnek. Így hát
megkérdeztek egy öregasszonyt, miféle varázslattal nyerhetnék el a
boldogságot, az öregasszony pedig azt felelte: „Ha elégedetlenkedtek,
gondoljatok bele, mennyivel rosszabb sorotok is lehetne, és legyetek
hálásak.” – (Jo itt felkapta a fejét, mintha szólni akarna, de aztán
meggondolta magát, látva, hogy még nincsen vége a mesének, és
becsukta a száját.)

– Értelmes lányok lévén úgy döntöttek, megfogadják az öregasszony
tanácsát, és megdöbbenésükre hamarosan sokkal jobban érezték magukat.
Az egyik rájött, hogy a pénz sem mentheti meg a gazdagokat a bánattól
és a szégyentől; a másik megtanulta, hogy szegény létére is jóval
szerencsésebbnek mondhatja magát a fiatalságával, egészségével, derűs
kedvével egy bizonyos beteges és házsártos öreg hölgynél, aki nem tudja
élvezni a jó sorát; a harmadik belátta, hogy akármilyen fárasztó is
bevásárolni az ebédhez valót, sokkal kellemesebb, mint koldulni érte; a
negyedik megértette, hogy még a karneol gyűrűknél is többet ér a jó
magaviselet. Így tehát megegyeztek, hogy felhagynak a panaszkodással,
élvezik azt a jót, ami kijutott nekik, és meg is próbálják kiérdemelni,
nehogy még ez is elvétessék tőlük; és azt hiszem, sose kellett csalódást
vagy megbánást érezniük azért, mert megfogadták az öregasszony
tanácsát.
– Hát ez nagyon ravasz, édesanya, hogy a saját történeteinket fordítod
ellenünk, és prédikációt tartasz mesemondás helyett! – kiáltotta Meg.
– Nekem tetszik az ilyen prédikáció. Apa szokott ilyeneket mondani
nekünk – tűnődött Beth, miközben egy irányba állította a tűket Jo
tűpárnájában.
– Közel sem panaszkodom annyit, mint a többiek, és a jövőben még
óvatosabb leszek, mert tanultam Susie bukásából – jelentette ki Amy
erkölcsösen.
– Szükségünk volt erre a leckére, és nem fogjuk elfelejteni. Ha mégis,
csak mondd azt, amit az öreg Chloe a „Tamás bátyádban: „Gondujjatok a
szöröncsétekre, csimoták! Gondujjatok a szöröncsétekre!” – tette hozzá
Jo, mert nem bírta volna ki, hogy ne csempésszen egy morzsányi humort
ebbe a kis prédikációba, amit egyébként ugyanúgy a szívére vett, mint a
testvérei.

V. FEJEZET
Jó szomszédság
– Most meg mi a csudát csinálsz, Jo? – kérdezte Meg egy havas
délutánon, amikor ócska ruhát, csuklyás köpenyt, sárcipőt viselő húga
egyik kezében seprővel, másikban ásóval keresztültrappolt a hallon.
– Testedzést végzek – felelte Jo vásottan csillogó szemmel.
– Azt hittem, elég volt ma délelőtt az a két hosszú séta! Hideg,
szomorú idő van, azt tanácsolom, hogy kövesd példámat, és maradj bent
a melegen és a szárazon, a tűz mellett! – mondta Meg és összeborzongott.
– Nem fogadok el tanácsot! Nem ülhetek egy helyben naphosszat, és
mivel nem vagyok macska, nem szeretek a tűz mellett szundikálni. A
kalandot szeretem, tehát elmegyek kalandot keresni!
Meg visszament tovább melengetni a lábát, és Ivanhoe-t olvasni, Jo
pedig nagy hévvel elkezdett ösvényeket vágni. A hó olyan laza volt, hogy
hamarosan sikerült körutat sepernie a kertben, hogy Bethnek legyen hol
sétálnia, ha a nap előbújik, mert a nyomorék babákat levegőztetni kellett.
Ez a kert választotta el a March-házat Mr. Laurence-étól. A két ház az
egyik elővárosban állt, amely pagonyaival, pázsitjaival, tágas kertjeivel,
csendes utcáival még mindig őrizte vidékies jellegét. Alacsony sövény
húzódott a két telek között. Az egyik oldalán állt a régi, barna ház, amely
elég sivárnak és kopottnak látszott most, hogy a tél megfosztotta falait a
vadszőlő kárpitjától és a virágszegélytől. A másikon emelkedett a kőből
épült, méltóságteljes kúria, amelyben fényűzésről és gazdagságról
árulkodott minden, a nagy kocsisháztól a jól ápolt kerten és az üvegházon
át a dús függönyök közül elővillanó szép tárgyakig. Ennek ellenére
kopárnak, élettelennek rémlett, mert nem hancúroztak gyerekek a
pázsiton, sose mosolygott anyai arc az ablakból, és az öregúron meg az
unokáján kívül igen kevesen jártak-keltek benne.
Jó élénk fantáziája elvarázsolt kastélynak látta az elegáns házat, tele
olyan gyönyörűségekkel és csodákkal, amelyeknek senki sem örül. Régi
vágya volt, hogy legeltethesse a szemét a titkos pompán, és
megismerhesse a Laurence fiút, aki úgy festett, mint akinek nagyon

kedvére lenne az ismerkedés, csak nem tudja, hol kezdje. Az összejövetel
óta Jóban még hevesebben lobogott a vágy, és számos módját kitervelte a
barátkozásnak; de az utóbbi időben olyannyira nem látta a fiút, hogy már
azt hitte, elutazott, ám egy napon megpillantott az egyik ablakban egy
barna arcot, ahogy vágyakozva tekint le a March-kertbe, ahol Beth és
Amy hógolyózott.
„Az a fiú majd meghal a társaságért és egy kis vidámságért” – mondta
magában Jo. – „A nagyapja nem tudja, mi tesz jót neki, és elzárja a
magányba. Pedig vidám fiúkra lenne szüksége, akikkel játszhat, vagy
olyasvalakire, aki fiatal és életvidám. Nagyon fontolgatom, hogy
átmegyek, és közlöm az öregúrral!”
Ez az ötlet mulattatta Jo-t, aki szerette a vakmerőséget, és folyton
megbotránkoztatta Meget a bizarr dolgaival. Nem felejtette el a tervet,
hogy „átmegy”, és mikor eljött a havas délután, Jo úgy döntött, próbát
tesz. Megvárta, hogy Mr. Laurence elhajtson, aztán kirohant, utat vágott a
sövényig, ott megállt, és terepszemlét tartott. Minden csendes: a
földszinti ablakokon összehúzták a függönyt, cselédek sehol, sehol egy
emberi lény, csak az emeleti ablakban támaszkodott egy keskeny kézre
egy fekete fürtös fej.
„Ott van” – gondolta Jo – „a szegény fiú! Egyedül, betegen ezen a
gyászos napon! Szégyen-gyalázat! Odadobok egy hógolyót, hogy
felnézzen, aztán mondok neki egy kedves szót.”
Feldobott egy marék havat, mire a fej megfordult. Az arc azon
nyomban elveszítette fásultságát. A nagy szem felragyogott, a száj
mosolyra húzódott. Jo bólintott, nevetett, meglengette seprűjét, és azt
kiáltotta:
– Hogy van? Csak nem beteg?
Laurie kinyitotta az ablakot, és olyan rekedten károgott, akár egy
holló.
– Köszönöm, már jobban vagyok. Csúnyán megfáztam, és bezártak
egy hétre.
– Sajnálom. Mivel múlatja az időt?
– Semmivel. Olyan unalmas ez a ház, mint egy sírbolt.
– Nem olvas?
– Nem sokat, mert nem engedik.
– Nincs, aki felolvasson?

– Nagyapa megteszi néha; de az én könyveim nem érdeklik, azt pedig
utálom, hogy mindig Brooke-ot kell kérnem.
– Hát akkor hívjon meg valakit látogatóba!
– Nincs senki, akit szeretnék látni. A fiúk olyan lármát csapnak, hogy
megfájdul tőlük a fejem.
– Hát nincs valami kedves lány, aki felolvashatna és
elszórakoztathatná? A lányok csendesek, és szeretnek betegeket ápolni.
– Egyet sem ismerek.
– Minket ismer – kezdte Jo. Elharapta a mondatot, és fölnevetett.
– Valóban ismerem! – kiáltott Laurie. – Hát átjönne, kérem?
– Én nem vagyok csendes és kedves, de átmegyek, ha anyám
megengedi. Legyen jó fiú, csukja be az ablakot, és várjon rám!
Ezzel Jo a vállára vetette a söprűt, és bevonult a házba. Vajon mit
fognak szólni ehhez? Laurie-t repeső izgalomba hozta, hogy társaságot
kap, és azt se tudta, hogy kapkodjon a készülődéssel; mivel, mint Mrs.
March mondta, „kis gavallér volt”, a vendég tiszteletére megfésülte fürtös
haját, tiszta gallért vett, és megpróbált rendet rakni a szobájában, ami a
fél tucat cseléd ellenére minden volt, csak nem rendes. Csörömpölt a
csengő, egy határozott hang „Mr. Laurie” után érdeklődött, és az emeletre
felrohanó meghökkent szolga bejelentett „egy fiatal hölgyet”.
– Minden rendben, vezesse fel, Miss Jo az. – Laurie a kis szalonba
sietett, ahova már be is lépett Jo, rózsásan, derűsen, fesztelenül, egyik
kezében letakart tányérral, a másikban három kiscicával.
– Itt vagyok, cakk und pakk! – mondta vidáman. – Anya minden jót
kíván, és nagyon örülne, ha bármiben is tudnék segíteni magának. Meg
mindenáron azt akarta, hogy hozzak át egy keveset a tejszínes zseléjéből,
amit nagyon finomra csinál, Beth pedig úgy gondolta, hogy a macskái
felvidítanák. Tudtam, hogy maga nevetni fog rajtuk, de nem utasíthattam
el, annyira szeretett volna ő is csinálni valamit!
Úgy esett, hogy éppen Beth mulatságos küldeményére volt szükség,
mert Laurie, ahogy a cicákon nevetett, tökéletesen megfeledkezett a
félénkségéről, és egy csapásra átváltozott társasági emberré.
– Ez túl szép ahhoz, hogy az ember megegye! – mosolygott nagy
gyönyörűséggel, amikor Jo levette a tányérról a fedőt, megmutatva a zöld
levélfüzérrel és Amy kedvenc gerániumjának skarlátvörös szirmaival
díszített zselét.

– Semmiség ez, csak a barátságukat akarták kifejezni vele. Szóljon a
szobalánynak, hogy tegye el a teájához. Nagyon egyszerű dolog ez,
nyugodtan megeheti, mert puha, nem fogja sérteni a fájó torkát. Milyen
kényelmes szoba ez!
– Az lehetne, ha rendben tartanák, de a szobalányok lusták, én pedig
nem tudom, mivel vegyem rá őket. Pedig bosszant a dolog.
– Megcsinálom én azt két perc alatt, mert csak a kandallót kell
lekefélni, így – és a tárgyakat kell elrendezni a kandalló párkányán, így –
a könyveket idetenni, az üveget oda, a díványt elfordítani a fénytől, és a
párnákat fölverni egy kicsit. No, most már rendben is van!
Ez igaz is volt, mert azzal, hogy a nevetgélő-fecsegő Jo villámgyorsan
helyére rakta a dolgokat, egészen más arcot adott a szobának. Laurie
tiszteletteljes csöndben figyelte, és mikor Jo a díványhoz hívta,
elégedetten dőlt végig rajta.
– Milyen kedves maga! – mondta hálásan. – Igen, ez kellett ide. Most
pedig kérem, foglaljon helyet a fotelben, és engedje meg, hogy
szórakoztassam valamivel!
– Nem, én jöttem szórakoztatni magát. Felolvassak? – Vágyakozó
pillantást vetett a közelben néhány csábító könyvre.
– Köszönöm, de ezeket már mind olvastam. Inkább beszélgetnék, ha
nincs ellene kifogása – felelte Laurie.
– Egy cseppet se; beszélek én egész nap, ha hagyja. Beth azt mondja,
sose tudom, mikor kell abbahagyni.
– Beth az a rózsás arcú, aki sokat van otthon, és néha eljár hazulról
egy kis kosárral? – kérdezte Laurie kíváncsian.
– Igen, az Beth, az én kedvencem, valóságos angyal.
– A csinos pedig Meg, és a fürtös hajú, azt hiszem, Amy?
– Hogy találta ki?
Laurie elpirult, de őszintén válaszolt: – Hát mert gyakran hallom,
ahogy szólongatják egymást, és mikor itt vagyok fent egyedül, nem
tudom megállni, hogy át ne nézzek a maguk házára, és maguk mindig
olyan jól mulatnak! Elnézést kérek a tapintatlanságomért, de időnként
elfelejtik összehúzni a függönyöket azon az ablakon, ahol a virágok
vannak, és mikor lámpát gyújtanak, az olyan, akár egy kép: ég a tűz,
maguk körülveszik az asztalt; az anyjuk éppen szemben ül, és az arca
olyan kedves a virágok között, hogy muszáj néznem. Nekem, mint tudja,

nincs anyám. – Előrehajolt megpiszkálni a tüzet, mert el akarta rejteni,
hogy az ajka kissé megrándult.
Jo meleg szíve megindult a fiú magányos, éhes tekintetének láttán.
Olyan egyszerű nevelést kapott, hogy a fejében nem keveredtek össze a
dolgok; tizenöt esztendős létére is olyan őszinte és ártatlan volt, akár egy
gyerek. Laurie beteg és magányos; Jo pedig, érezve, hogy ő mekkora
bőségében dúskálhat a családi szeretetnek és a boldogságnak, meg akarta
osztani ezt a fiúval. Arca nagyon barátságos lett, éles hangja szokatlanul
meglágyult, mikor azt mondta:
– Azt a függönyt soha többé nem húzzuk össze, és én megengedem,
hogy annyit nézze, amennyit csak akarja. Bár jobban szeretném, ha
kukucskálás helyett átjönne hozzánk. Anya olyan csodálatos, biztosan
nagyon jót tenne magának; Beth énekelni fog magának, ha én kérem,
Amy meg táncol; Meg és én megnevettetjük bohókás színdarabjainkkal,
és remekül fogjuk érezni magunkat. Átengedné a nagyapja?
– Úgy gondolom, igen, ha az édesanyja kérné. Nagyon jó ember, noha
nem annak látszik, és nagyon sokat megenged nekem, csak attól fél, hogy
terhére lennék az idegeneknek – mondta Laurie, egyre jobban felderülve.
– Mi nem idegenek vagyunk, hanem szomszédok, és nem szabad azt
gondolnia, hogy bárkinek is terhére lenne. Meg akarjuk ismerni magát;
már nagyon régen vágyom erre. Nem régen lakunk itt, de magukat
leszámítva már valamennyi szomszédunkkal megismerkedtünk.
– Tudja, nagyapa a könyvei között él, és nem nagyon vesz tudomást
arról, ami a külvilágban történik. Mr. Brooke, a nevelőm, nem itt lakik,
így senki sincs mellettem, úgyhogy magamnak kell ellennem, amennyire
tudok.
– Az baj. Erőt kell vennie magán, és el kell látogatnia mindenhova,
ahova meghívják; akkor sok barátot szerez, és lesznek szép helyek, ahova
elmehet. Az ne zavarja, hogy félénk; le fog kopni magáról, mihelyt eleget
forgott társaságban.
Laurie újból elvörösödött, de nem sértődött meg azért, hogy
félénkséggel gyanúsítják. Jo-ban annyi jóakarat volt, hogy nem lehetett
másképp válaszolni a szavaira, mint kedvesen.
– Szeret iskolába járni? – terelte rövid hallgatás után másra a szót a
fiú.

– Nem járok iskolába: dolgozó ember vagyok, illetve lány. A
dédnagynéném mellett társalkodónősködöm, aki egy drága, rigolyás öreg
lélek – válaszolta Jo.
Laurie már nyitotta a száját, hogy újabb dolgot kérdezzen, de még
idejében eszébe jutott, hogy neveletlenség túlságosan firtatni a mások
magánügyeit, így hát még idejében becsukta a száját, és zavart képet
vágott. Jo-nak tetszett ez a finom neveltetés, mivel pedig egyáltalán nem
bánta, ha kinevetik March nénit, színes leírást adott Laurie-nak a zsémbes
öreg hölgyről, kövér pudlijáról, spanyolul beszélő papagájáról, és a
könyvtárról, amelyben dúskált. Laurie roppantul élvezte, amit hallott, és
mikor Jo áttért a finnyás öregúrra, aki egyszer eljött körüludvarolni
March nénit, és akinek a parókáját nagy elszörnyedésére a cukros beszéd
kellős közepén kapta le Polly, a fiú hátradőlt, és úgy kacagott, hogy
kicsordultak a szeméből a könnyek, egy szobalány pedig bedugta a fejét,
hogy mi baj.
– Ó, nekem ez az igazi jótétemény! Folytassa, kérem! – könyörgött
Laurie, kiemelve vörösen fénylő arcát a díványpárnák közül.
Jo szárnyakat kapott a sikerétől, és folytatta, mindent elmondott
játékaikról, terveikről, reményeikről, testvéri kis világuk legfontosabb
eseményeiről, és elmondta, mennyire féltik apát. Aztán áttértek a
könyvekre; Jo gyönyörrel állapította meg, hogy Laurie ugyanúgy szereti
a könyveket, mint ő, de még nála is többet olvasott.
– Ha ennyire szereti őket, jöjjön le, és nézze meg a mieinket! Nagyapa
nincs itthon, nem kell félnie! – bátorította Laurie, és felállt.
– Nem félek én semmitől! – vágta rá Jo, dacosan fölkapva a fejét.
– Ezt el is hiszem! – kiáltott Laurie, és leplezetlen csodálattal nézett a
lányra, bár magában azt gondolta, hogy még Jo-nak is lenne oka egy
cseppnyi félelemre, ha rossz kedvében találná az öregurat.
A ház légköre határozottan nyáriasra fordult. Laurie szobáról szobára
vezette vendégét, meg-megállva, ha észrevette, hogy valami fölkeltette Jo
érdeklődését. Így érkeztek meg végül a könyvtárba, ahol Jo összecsapta a
kezét, és táncra perdült, amit akkor szokott, ha szerfölött nagy örömére
volt valami. A szoba falai nem látszottak a könyvektől, de voltak itt
képek, szobrok, különleges szekrénykék, tele érmékkel meg mindenféle
kuriózummal; voltak pihe puha fotelek, bizarr asztalok, bronzok, és ami a
legszebb, egy érdekesen ódondad csempékkel körülrakott, nagy, nyitott
kandalló!

– Micsoda kincsesbánya! – sóhajtott Jo. Belesüllyedt egy bársony
karosszékbe, és mélységes elégedettséggel nézett körül. – Theodore
Laurence, maga bizonyára a legboldogabb fiú az egész világon! – mondta
nyomatékosan.
– Az ember nem élhet meg könyvből – csóválta a fejét a szemközti
asztalon kuporgó Laurie.
Mielőtt folytathatta volna, csengettek. Jo felugrott. – Biztos a
nagyapja! – kiáltotta riadtan.
– No és ha ő? Hiszen maga nem fél semmitől! – felelte a fiú kaján
képpel.
– Hát, azt hiszem, tőle mégis félek egy kicsit, bár nem is tudom, mi
okom rá. Édesanya megengedte, hogy idejöjjek, és úgy vélem, magának
sem ártottam vele! – Jo összeszedte a bátorságát, de a szemét továbbra
sem vette le az ajtóról.
– Én még sokkal jobban is lettem tőle, úgyhogy lekötelezettje vagyok.
Egyedül attól félek, hogy kifárasztotta a beszélgetés, de olyan
szórakoztató volt, egyszerűen nem bírtam rávenni magamat, hogy
félbeszakítsam! – mondta hálásan Laurie.
– Uram, a doktor van itt! – dugta be a fejét az ajtón egy szobalány.
– Nem haragszik, ha magára hagyom egy pillanatra? – kérdezte
Laurie. – Mindenképpen meg kell mutatnom magamat az orvosnak.
– Miattam ne aggódjék. Elvagyok én itt, mint szöcske a fűben –
biztosította Jo.
Laurie elment, vendége pedig különféle foglalatosságokkal mulattatta
magát. Éppen az öregúr művészi arcképe előtt állt, amikor nyílt az ajtó.
Oda se fordulva, kategorikusan kijelentette: – Most már bizonyosra
veszem, hogy nem kell félnem tőle, hiszen kedves tekintete van, bár a
szája zordon, és látszik rajta, hogy félelmetesen akaratos. Nem olyan
jóképű, mint az én nagyapám, de azért tetszik.
– Köszönöm, hölgyem! – válaszolta egy érdes hang. Jo elszörnyedésére Mr. Laurence állt ott.
Szegény Jo annyira elvörösödött, hogy annál vörösebb már nem is
lehet az ember, és a szíve már-már fájdalmas gyorsasággal kezdett verni,
amikor felfogta, mit is mondott. Egy pillanatra iszonyúan szeretett volna
elszaladni, de az gyávaság lenne, és a lányok kinevetnék, tehát úgy
döntött, marad, és megpróbál kimászni a csávából, ha ugyan tud.
Második látásra megállapította, hogy a bozontos szemöldök alól kitekintő

szem sokkal kedvesebb a festettnél, és huncut csillogás bujkált benne,
ami jelentősen csökkentette Jo félelmét. Ám az érdes hang a szokottnál is
érdesebb volt, mikor megkérdezte, vérfagyasztó hallgatás után: – Tehát
maga nem fél tőlem, hm?
– Nem nagyon, uram.
– És nem talál olyan jóképűnek, mint a nagyapját.
– Nem egészen, uram.
– És félelmetesen akaratos vagyok, igaz?
– Én csak azt mondtam, hogy így vélem.
– De ennek ellenére is tetszem magának?
– Igen, uram.
Ez a válasz kedvére lehetett az öregúrnak. Kurtán elnevette magát,
fölemelte Jo állát, komolyan vizsgálgatta az arcát, majd elengedte, és
bólintott. – A szelleme a nagyapjáé, ha az arca nem is az övé. Remek
ember volt, kedvesem, de ami ennél is fontosabb, bátor és becsületes
lélek is volt. Büszke vagyok, hogy a barátja lehettem.
– Köszönöm, uram! – Jo ezek után tökéletesen jól érezte magát.
– Mit művelt maga ezzel az én unokámmal, hm? – csattant a
következő kérdés.
– Én csak jó szomszédként igyekeztem viselkedni, uram – és
elmondta, mi is volt a célja a látogatásának.
– Úgy véli, az unokámnak szüksége van egy kis szórakoztatásra?
– Igen, uram; Laurie kissé magányosnak tűnik, és esetleg jót tenne
neki a fiatal társaság. Mi csak lányok vagyunk, de boldogan segítenénk
neki, mert még nem felejtettük el az öntől kapott nagyszerű karácsonyi
ajándékokat! – lelkesedett Jo.
– Cö, cö, cö! A fiú találta ki az egészet. Hogy van a szegény asszony?
– Jól, uram! – Mindent, amit tudott, elhadart Hummelékről, akiket
anyja már beajánlott náluk módosabb barátaik figyelmébe.
– Szakasztott úgy viselkedik, mint annak idején az apja. Egy nap majd
átjövök, és levizitelek az édesanyjánál. Szóljon majd neki! Teához
csengetnek, hallja? Mi elég korán teázunk, a fiú miatt. Jöjjön le,
folytassuk ezt a jó szomszédságot!
– Ha lesz olyan szíves meghívni, uram.
– Ha nem szívelném, nem hívnám. – Régimódi udvariassággal
nyújtotta a karját a lánynak.

„Ehhez mit szólna Meg?” – gondolta Jo. Felragyogott a szeme az
örömtől, mikor elképzelte, hogy fogja ezt elmesélni otthon!
– Hé! Mi a manó történt ezzel a fickóval? – mondta az öregúr, mert
Laurie szélvész gyorsan száguldott le a lépcsőn, és csupán akkor torpant
meg, mikor kart karba öltve látta Jo-t és az ő félelmetes nagyapját.
– Nem is tudtam, hogy megjött, uram! – hebegett Laurie.
Jo diadalmasan rákacsintott.
– Veszem észre, abból, ahogy dübörög a grádicson. Jöjjön teázni,
uram, és viselkedjék úgy, ahogy gavallér emberhez illik! – Meghúzogatta
unokája haját – nála ez volt a cirógatás – és méltóságteljesen tovavonult.
Mögöttük Laurie mindenféle nevetséges taglejtéssel kísérte vonulásukat,
amitől Jo-ból majdnem kirobbant a nevetés.
Az öregúr nem sokat szólt, miközben megitta négy csésze teáját,
viszont éles szemmel figyelte a fiatalokat, akik úgy diskuráltak, mint régi
barátok, és nem kerülte el a figyelmét az unokájában mutatkozó változás.
Most szín, fény és élet volt a fiú arcában, felélénkült a modora, és őszinte
öröm csengett a nevetésében.
„Bizony igaz: magányos a legény. Hát majd meglátom, mit tehetnek
érte ezek a kislányok” – gondolta Mr. Laurence, míg hallgatott és figyelt.
Tetszett neki Jo, rokonszenvesnek találta sajátos érdességét; a vendég
majdnem olyan jól látszott érteni Laurence-t, mintha fiú lenne maga is.
Ha Laurence-ék olyanok lettek volna, mint azok, akiket Jo „kimértnek
és kedélytelennek” minősített, a lány sehogy se jött volna ki velük, mert
az ilyen emberek ráijesztettek és feszélyezték; ám Laurence-ék fesztelen
könnyedsége őt is felszabadította, így igen jó benyomást keltett. Tea
végeztével felállt, és menni készülődött, ám Laurie azt mondta, szeretne
megmutatni még valamit, és elvezette vendégét az üvegházba, amelyet
direkt Jo kedvéért világítottak ki. Hát ez olyan volt, mint egy
tündérkastély. Jo fel-alá járkált a gyönyörű virágfüggönyökkel
szegélyezett ösvényeken, és nem győzött betelni a szűrt fénnyel, a
nyirkos, illatos levegővel, a repkény girlandokat lengető, mesébe illő
fákkal. Ezalatt új barátja hatalmas bokrétát kötött a legszebb virágokból,
és azt mondta, azzal a boldog arccal, amit Jo úgy szeretett látni: – Kérem,
adja át ezt az édesanyjának, és mondja meg neki, hogy nagyon kedvemre
való a gyógyszer, amit küldött!

Mr. Laurence-t ezúttal a nagy szalonban találták, ahol a kandallónál
állt, ám itt Jo semmi mással nem tudott törődni a felnyitott
hangversenyzongorán kívül.
– Zongorázik? – kérdezte mély tisztelettel Laurie-tól.
– Hébe-hóba – felelte a fiú szerényen.
– Kérem, játsszon valamit! Szeretném hallani, hogy elmesélhessem
Bethnek.
– Nem akar inkább maga?
– Nem tudok. Túl buta vagyok a tanuláshoz, de azért szívből szeretem
a zenét.
Tehát Laurie zongorázott, Jo pedig hallgatta, orrát kéjesen beletemetve
a heliotrop és a tearózsa illatába. Tisztelete és megbecsülése „a Laurence
fiú” iránt tetemesen nőtt, mert Laurie igen szépen játszott, és nem
affektált. Jo nagyon szerette volna, ha Beth is hallhatná a zongoraszót, de
ezt nem mondta, csak addig dicsérte a zenészt, míg az végül azt se tudta,
hova legyen restelkedésében, és a nagyapjának kellett a segítségére
sietnie.
– Elég már, elég, ifjú hölgy! Túl sok hízelgés senkinek sem tesz jót.
Nem rosszul muzsikál az unokám, de remélem, ugyanolyan jónak
mutatkozik fontosabb dolgokban is. Már megy? Nos, őszinte
lekötelezettje vagyok, és remélem, átjön máskor is. Adja át tiszteletteljes
üdvözletemet az anyjának. Jó éjszakát, Jo doktorkisasszony.
Melegen kezet rázott a lánnyal, ennek ellenére úgy rémlett, valami
nem tetszik neki. A hallban Jo megkérdezte Laurie-tól, netán valami
fonák dolgot mondott-e, de a fiú megrázta a fejét.
– Nem, ellenem volt kifogása nagyapámnak; nem szereti, ha játszom.
– Miért nem?
– Egyszer majd elmesélem. John hazakíséri, mivel én nem tehetem.
– Arra nincsen szükség; nem vagyok én kisasszony, és különben is
egy ugrásra lakom. Vigyázzon magára, jó?
– Igen; de remélem, máskor is fog jönni!
– Ha megígéri, hogy utána maga is meglátogat minket.
– Megígérem.
– Akkor jó éjszakát, Laurie!
– Jó éjszakát, Jo, jó éjszakát!
A családnak, miután végighallgatta a délutáni kalandokat, igen nagy
kedve támadt egy testületi látogatáshoz, mert mindenki talált valami

roppant vonzót a nagy házban a sövény túloldalán. Mrs. March az apjáról
szeretett volna beszélgetni az öregemberrel, aki, lám, nem felejtette el a
barátját; Meg a melegházban szeretett volna sétálni; Beth a zongora után
sóhajtozott; Amy pedig mohón vágyott látni a szép képeket és szobrokat.
– Anya, miért nem örült Mr. Laurence annak, hogy Lauri e
zongorázik? – kérdezte Jo, mert kíváncsiskodó kedvében volt.
– Ebben nem egészen vagyok bizonyos, de azt hiszem, azért, mert a
fia, Laurie apja egy olasz hölgyet vett feleségül, egy zenészt, ez pedig
nem tetszett az öregúrnak, aki roppantul kevély. A hölgy jó, bájos,
tehetséges teremtés volt, de az apósa akkor sem szerette, és a
házasságkötés után egyszer sem volt hajlandó találkozni a fiával.
Mindkét szülő meghalt még Laurie kicsi korában, akit ezután a nagyapja
vett magához. Úgy képzelem, hogy a fiú, aki Olaszországban született,
nem valami erős, és az öregúr attól fél, hogy elveszíti, ezért vigyáz rá
annyira. Laurie az anyjától örökölte a zeneszeretetét, és
megkockáztatnám, a nagyapja attól tart, hogy esetleg majd ő is muzsikus
akar lenni. Mindenesetre tehetsége egy olyan asszonyra emlékeztette Mr.
Laurence-t, akit nem szeretett, ezért nézett „vasvilla szemekkel”, ahogyan
Jo fogalmazott.
– Egek, milyen romantikus! – kiáltott Meg.
– Milyen ostobaság! – riposztozott Jo. – Inkább hagyná Laurie-t, hadd
legyen muzsikus, ha úgy tartja kedve, és nem enné az életét azzal, hogy
egyetemre küldi, amit Laurie előre utál!
– Hát ezért van olyan szép fekete szeme és csiszolt modora! Az
olaszok olyan kifinomultak! – rajongott a kissé szentimentális Meg.
– Mit tudsz te a szeméről meg a modoráról? Alig beszéltél vele! –
torkolta le Jo, aki nem volt szentimentális.
– Láttam az összejövetelen, amit pedig te mondtál, abból arra
következtethetünk, hogy tudja, miként kell viselkedni. Nagyon szép volt
az a kis beszéd, ahogy megköszönte az orvosságot, amit anya küldött.
– Nyilván a zselét értette alatta.
– Jaj, de buta vagy, gyermekem! Rád értette, természetesen!
– Rám? – Jo akkorára nyitotta a szemét, mint akivel még sose történt
ilyen.
– Még sose láttam ilyen lányt! Te akkor se ismered fel a bókot, ha a
fejedre esik? – kérdezte Meg annak az ifjú hölgynek az arckifejezésével,
aki mindent tud a témáról.

– Szerintem a bókolás éktelen nagy szamárság, neked pedig hálás
lennék, ha nem rontanád el a badarságaiddal a mulatságomat. Laurie
kedves fiú, akit őszintén kedvelek, és nem tűröm ezt az érzelgést
bókokról és hasonló butaságokról. Nagyon jók leszünk hozzá, mert
nincsen anyja. Ugye, édesanya, átjöhet hozzánk vizitelni?
– Igen, Jo, szívesen látjuk kis barátodat, és remélem, Meg sem felejti
el, hogy a gyermekek maradjanak csak gyermekek, ameddig lehet.
– Én nem tartom magamat gyermeknek, holott még be sem léptem a
serdülőkorba – közölte Amy. – Neked mi a véleményed, Beth?
– A mi zarándoklatunkról gondolkoztam – felelte Beth, aki egy szót se
hallott az egészből. – Hogy miként kerültünk ki a Mocsárból és jutottunk
át a Keskeny Kapun, majd pedig sikerült felkapaszkodnunk a meredek
lejtőn, csak azzal, hogy elhatároztuk, jók leszünk. Meg talán hogy az a
ház odaát a kincseivel, az lesz a mi Szépséges Palotánk.
– Előbb azonban át kell jutnunk az oroszlánok mellett – figyelmeztette
Jo, akinek mintha tetszett volna ez a kilátás.

VI. FEJEZET
Beth rátalál a Szépséges palotára
Valóban Szépséges Palotának bizonyult a nagy ház, habár meglehetős
időbe került, hogy mindnyájan bejussanak, mert Bethnek nagyon
nehezére esett átóvakodnia az oroszlánok között. Az öreg Mr. Laurence
volt a legrémítőbb oroszlán, de amióta átjött vizitbe, mondott valami
kedveset vagy tréfásat mindegyik lánynak, és elbeszélgetett az anyjukkal
a régi időkről, már senki se tartott tőle, kivéve a félénk Bethet. A másik
oroszlánt az a tény jelentette, hogy ők szegények, Laurie meg gazdag;
nem akaródzott elfogadniuk olyan szívességeket, amelyeket nem
viszonozhatnak. Ám egy idő után rá kellett jönniük, hogy a fiú őket
tekinti jótevőinek, és azt sem tudja, hogyan köszönje meg Mrs. March
anyáskodó vendégszeretetét, a lányok víg társaságát, és a békességes
nyugalmat, amellyel szerény otthonuk töltötte el. Így tehát a lányok is
engedtek a rátartiságukból, és rá se gondoltak többé, hogy kinek a
kedvessége húzza le jobban a mérleget.
Szép idők voltak ezek, mert a friss barátság úgy zsendült, mint
tavasszal a fű. Mindnyájan kedvelték Laurie-t, aki titokban úgy
tájékoztatta nevelőjét, hogy „a March lányok egyszerűen pazarak!” Az
ifjúság gyönyörű lelkesedésével fogadták maguk közé a magányos fiút,
aki el volt ragadtatva ezeknek az egyszerű szíveknek az ártatlan
barátságától. Mivel sose ismert se anyai, se nővéri szeretetet, gyorsan a
testvérek hatása került, akiknek szorgalmától, iparkodásától szégyellni
kezdte a maga tétlen életét. A könyvekbe belefáradva olyan érdekesnek
találta az embereket, hogy Mr. Brooke kénytelen volt kifejezést adni
elégedetlenségének, mert Laurie örökösen elblicceli a leckéjét, és odaát
ül Marchéknél.
– Hagyja csak! Hadd legyen egy kis vakációja, majd bepótolja utólag
– felelte az öregúr. – A derék szomszéd hölgy azt mondja, Laurie túl
keményen tanul, és fiatal társaságra, szórakozásra és testgyakorlásra van
szüksége. Gyanúm szerint igaza van, valóban úgy agyonbabusgathattam
a fickót, mintha a nagyanyja volnék. Hadd csinálja, ami neki tetszik,

amíg az boldoggá teszi. Abban a kis nőegyletben úgyse tanulhat rosszat,
és Mrs. March többet tesz érte, mint amennyire mi képesek vagyunk.
Hogy milyen nagyszerűen szórakoztak! Micsoda színielőadások és
élőképek, szánkázások és korcsolyázások! Mennyi kellemes estéjük volt
az öreg szalonban, és időnként micsoda vidám kis mulatságokat
rendeztek a nagy házban! Meg akkor járhatott be az üvegházba és
köthetett csokrot, amikor kedve tartotta; Jo éhesen vetette rá magát a
könyvtárra, és könnyekig megnevettette az öregurat a műbírálataival.
Amy festményeket másolt, és önfeledten élvezte a szépséget, Laurie
pedig elragadó kedvességgel játszotta a ház urát.
Ám Beth, noha majd megszakadt a szíve a hangversenyzongora után,
nem bírt összeszedni magában annyi bátorságot, hogy átmerészkedjék a
„Boldogság Udvarházába”, ahogyan Meg hívta. Egyszer átment Jo-val,
de az öregúr, akinek nem volt tudomása az ő beteges félénkségéről, olyan
szúrósan meredt rá a bozontos szemöldöke alól, és olyan hangosan
mondta: „Hó!”, hogy Beth térde „citerázott a rémülettől”, mint később
mesélte az anyjának; el is futott, megfogadva, hogy soha többé nem megy
oda, még az édes zongora kedvéért sem! Semmiféle győzködés vagy
édesgetés nem győzhette le a félelmét, egészen addig, míg a tény Mr.
Laurence tudomására nem jutott valamely titokzatos úton-módon, és
akkor az öregúr elhatározta, hogy helyrehozza a dolgot. Egyik rövid
látogatásának idején ügyesen a zenére terelte a szót, mesélt nagy
énekesekről, akiket látott, híres orgonákról, amelyeket hallott, és olyan
elragadóan adomázott, hogy Beth nem bírt megmaradni a zugban; egyre
közelebb somfordált, mint akit megigéztek. Megállt Mr. Laurence széke
mögött, ott hallgatózott kerekre nyílt szemmel, a szokatlanul izgalmas
élménytől kipirult arccal. Mr. Laurence, aki olyannyira nem vett
tudomást a kislányról, mintha csak egy légy lenne, tovább beszélt Laurie
tanulmányairól, tanítóiról, majd mintha csak most jutott volna eszébe,
hanyagul odavetette Mrs. Marchnek:
– A fiú mostanában elhanyagolja a zenét, aminek örülök, mert már
kezdett túlságosan rákapni. Ám a zongorának nem tesz jót, hogy nem
használják. Nem ugorhatna át időnként valamelyik lánya, asszonyom?
Gyakorolhatnának egy kicsit, csak hogy ne hangolódjon le, tudja.
Beth egy lépést tett előre, és összeszorította a két tenyerét, hogy ne
tapsoljon, mert ez ellenállhatatlan kísértés volt; a lélegzete is elállt a
gondolattól, hogy gyakorolhat azon a pompás hangszeren! Mielőtt Mrs.

March válaszolhatott volna, Mr. Laurence bólintott, és sajátos félmosollyal folytatta:
– Senkivel sem kell szóba elegyedniük, ha átszaladnak, mert én
bezárkózom a dolgozószobámba, Laurie keveset van otthon, és kilenc óra
után a cselédek nem mennek a szalon közelébe.
Itt felállt, mintha menni akarna, Beth pedig elszánta magát, hogy
szólni fog, mert ez ellen az elrendezés után neki sem lehetett kifogása. –
Kérem, tolmácsolja az ifjú hölgyeknek ezt, amit mondtam, de ha nincs
kedvük átjönni, abból sem lesz semmi baj. – Ekkor egy kicsi kéz fúrta
bele magát a tenyerébe, és Beth mérhetetlen hálával nézett fel rá,
miközben azt mondta:
– Ó, uram, de mennyire hogy van kedvük hozzá, de milyen nagyon
van!
– Kegyed a muzsikus? – kérdezte Mr. Laurence, mindenféle rémítő
„Hó!” nélkül, és nagyon szelíden tekintett le a kislányra.
– Beth vagyok. Nagyon szeretek zongorázni, és jövök is, ha egészen
bizonyos benne, hogy senki sem fogja meghallani – és senkit sem fogok
zavarni vele – tette hozzá, mert nagyon nem akart a neveletlenség bűnébe
esni, és közben egész testében remegett tulajdon vakmerőségétől.
– Egy lelket sem zavar vele, drágám. A ház a nap felében üres, tehát
jöjjön csak, és kalimpáljon, amennyi magának tetszik; engem kötelez le
vele.
– Milyen jó ön, uram!
Beth rózsásra pirult az öregúr barátságos tekintetétől, de most már
egyáltalán nem félt. Hálásan megszorította a nagy kezet, mert nem voltak
szavai, hogy megköszönje a becses ajándékot, amit most kapott Mr.
Laurence-tól. Az öregember szelíden megsimogatta a gyermeket, majd
lehajolt, megcsókolta Beth homlokát, és azt mondta neki, olyan hangon,
amelyet kevesek hallottak tőle:
– Nekem is volt valaha egy kislányom, akinek épp ilyen szeme volt.
Az Isten áldjon meg, kedves! Viszontlátásra, asszonyom! – Azzal
elsietett.
Anya és lánya kiujjongták magukat, aztán Beth felszaladt a szobájába,
hogy mivel testvérei nem voltak otthon, az invalidusaival ossza meg a
szenzációs újságot. Milyen vígan dalolt azon az estén, hogy nevettek rajta
a többiek, mert éjszaka Amy arra ébredt, hogy Beth zongorázik az arcán!
Másnap, miután a ház öreg és fiatal ura egyformán távozott, Beth egy-két

megfutamodás után hősiesen átlépte a mellékajtó küszöbét, és egy egér
nesztelen lépteivel beosont a szalonba, a bálványához. Véletlenül épp egy
kedves, könnyű muzsika kottája hevert a zongorán. Többször is
megtorpant, hogy hallgatózzon, de végül csak megérintették reszkető
ujjai a pompás hangszert, és rögtön elfelejtette a félelmét, önmagát és az
egész világot a zene kimondhatatlan örömében, hisz olyan volt ez, mintha
egy drága barát hangját hallaná!
Addig maradt, míg meg nem jelent Hannah, hogy hazavigye ebédelni,
de Bethnek egyáltalán nem volt étvágya, csak ült, és mosolygott
mindenkire üdvözült boldogsággal.
Ezután szinte mindennap átsurrant a sövényen a csuklyás kis barna
köpeny, és a fényűző szalonban egy láthatatlanul jövő-menő szellem
zengett édes dallamokat. Sose tudta meg Beth, hogy Mr. Laurence
gyakorta kinyitja dolgozószobája ajtaját, és hallgatja a régimódi
melódiákat, amelyeket szeret; sose látta Laurie-t, hogyan őrködik a
folyosón, távol tartva a személyzetet; sose gyanította, hogy szándékosan
készíttetik oda neki a kottatartóra az ujjgyakorlatokat és az új dalokat. Ha
az öregúr a zenéről beszélt a házuknál, Beth arra gondolt, milyen jó
ember ez, csupa olyasmit mond, aminek ő hasznát látja. Remekül érezte
magát, és úgy gondolta, teljesült minden kívánsága, ennél többre nem is
vágyhat. Talán, mert annyira hálás volt e jótéteményért, azért jutott neki
egy még nagyobb, nem mintha nem érdemelte volna meg mindkettőt.
– Anya, hímezek Mr. Laurence-nak egy pár papucsot! Olyan jó
hozzám, valamivel köszönetet kell mondanom neki, és más nem jut
eszembe. Megtehetem? – kérdezte néhány héttel az öregúr eseménydús
látogatása után.
– Igen, drágám! Nagyon fog tetszeni neki, és kétségen kívül szép
módja a köszönetmondásnak. A lányok majd segítenek, én pedig
kifizetem az összeállítását – felelte Mrs. March, aki különös örömmel
teljesítette Beth kívánságait, hiszen az szinte sose kért magának semmit.
Több komoly megbeszélés után, amelyeket Jo és Meg bevonásával
tartottak, kiválasztották a mintát, megvásárolták a hozzávalót, és
elkezdődött a papucskészítés. Egy csokorra való, komolyságában is
szívderítő árvácska mellett döntöttek, amelyek igen szépen vették ki
magukat a sötétebb lila alapon. Beth éjjel-nappal dolgozott rajta; a
nehezebb részeknél mások is besegítettek a hímzésbe. Beth ügyesen
forgatta a tűt, és a papucs olyan hamar elkészült, hogy senki sem unhatott

bele a varrásba. Akkor Beth írt egy rövid, egyszerű levelet, és Laurie
segítségével a dolgozószoba asztalára csempészte a papucsot egy
reggelen, mielőtt az öregúr felkelt.
Miután túl volt az izgalmakon, Beth várta, mi fog történni. Elmúlt a
nap, a következőből is elmúlt egy rész, de még mindig nem érkezett
köszönet; a kislány kezdett attól tartani, hogy megsértette bogaras
barátját. A második nap délutánján vásárolni ment, hogy
meglevegőztesse Joanna babát, a szegény invalidust. Ahogy jön
visszafelé az utcán, látja ám, hogy három, nem, négy fej is forog ide-oda
a szalon ablakában. Ahogy észrevették őt, számos kéz kezdett
hadonászni, és örvendező hangok sikongattak:
– Levelet írt az öregúr! Gyere gyorsan, olvasd el!
– Ó, Beth, küldött neked… – kezdte Amy, de nem fejezhette be, mert
Jo becsapta az ablakot, félbeszakítva a húga közölnivalóját.
Beth repeső várakozással nyitott be a házba. Testvérei az ajtóban
felkapták, és diadalmenetben vitték a szalonba, ahol mindenki egyszerre
mondta: – Idenézz! Idenézz! – Beth nézett, és elsápadt a boldog
meglepetéstől, mert egy kicsi pianínó állt ott, fényes fedelén egy „Miss
Elizabeth March”-nak címezett levéllel.
– Az enyém? – hebegte, és Jo-ba kapaszkodott, nehogy összeessen a
megrendüléstől.
– Igen, a tied, drágaságom! Hát nem óriási tőle? Nem gondolod, hogy
ő a legtüneményesebb öregember a világon? Itt a kulcs a levélben. Nem
bontottuk fel, de majd meghalunk már a kíváncsiságtól, hogy mit írhatott!
– Jo átölelte a húgát, és nyújtotta neki a levelet.
– Te olvasd fel! Én nem bírom! Olyan furcsán érzem magamat! Ó, ez
túlságosan szép! – Annyira felzaklatta az ajándék, hogy Jo kötényébe
rejtette az arcát.
Jo felbontotta a levelet, és elnevette magát, mert az üzenet ezzel
kezdődött. „March kisasszony, kedves hölgyem…”
– Milyen finoman hangzik! Bár nekem írna így valaki! – mondta
Amy, aki nagyon elegánsnak találta a régimódi megszólítást.
Sok papucsom volt már, de még egy sem illett a lábamra ennyire, mint
a kegyedé – olvasta Jo. – Kedvenc virágom az árvaviola, és ezek mindig a
gyengéd ajándékozóra fognak emlékeztetni. Szeretem megfizetni az
adósságaimat, és tudom, megengedi „az öregúrnak”, hogy küldjön önnek

valamit, ami elvesztett kis leányunokájáé volt valaha. Tiszta szívből
köszöni fáradozását, és legjobbakat kívánja az ön hálás barátja és
alázatos szolgája:
JAMES LAURENCE
– Nahát, Beth, ez olyan megtiszteltetés, amelyre büszke lehetsz!
Laurie-tól tudom, mennyire szerette Mr. Laurence azt a gyermeket, aki
meghalt, és milyen gondosan őrzi minden apróságát! És most gondold el,
az ő zongoráját adja neked! Ez az eredménye annak, ha valakinek nagy
kék szeme van, és szereti a zenét! – próbálta nyugtatni Jo az egész
testében remegő Bethet, aki még soha életében nem tűnt ennyire
zaklatottnak.
– Nézd ezeket az ügyes réz gyertyatartókat, a középütt arany rózsával
feltűzött, szép, zöld, húzott selyemtakarót, a csinos kottatartót és a
zsámolyt! Teljes és tökéletes! – mutogatta Meg a pianínó szépségeit.
– ”Alázatos szolgája, James Laurence!” És ezt neked írta! Ezt
elmondom a lányoknak! Szenzációsnak fogják találni! – mondta Amy.
– Próbáld ki, galambom! Hagy halljuk, hogy szól a kicsin zongora! –
mondta Hannah, aki a család minden öröméből és bánatából kivette a
részét.
Így hát Beth kipróbálta, és az volt az egybehangzó vélemény, hogy
még sosem hallottak ily szép hangú zongorát. Nyilvánvaló, hogy frissen
hangolták, és kifogástalan rendbe tették, de azt hiszem, igazi varázsa a
feléje hajló boldog arcok legboldogabbikán tükröződött, meg abban a
gyengéd szeretetben, amellyel Beth megérintette a gyönyörű fekete-fehér
billentyűket, és lenyomta a fényes pedálokat.
– Át kell menned, hogy megköszönd – mondta Jo, persze csak
tréfából, hiszen egy pillanatra se gondolta komolyan, hogy húgának
valóban át kellene mennie.
– Igen, át is akarok! Méghozzá most, mielőtt megijednék a túl sok
gondolkozástól! – A család általános elképedésére Beth határozottan
keresztülvágott a kerten, és meg sem állt Laurence-ék ajtajáig.
– Hát itt üssenek agyon, ha ez nem a legfurább dolog, amit láttam
valaha! Tisztára kiforgatta magábul ez a zongora! Magátul át nem ment
vóna! – kiáltotta Hannah. A lányok szólni se bírtak a megdöbbenéstől.
Még jobban megdöbbentek volna, ha azt látják, amit ezek után csinált
Beth. De nekem elhihetik, hogy gondolkodásra időt sem hagyva magának

a dolgozószobához ment, és bekopogtatott, majd mikor egy nyers hang
kikiáltott: – Bejöhet! – be is ment, oda a csodálkozó Mr. Laurence-hoz.
Kinyújtotta a kezét, és azt mondta, miközben csak egy egészen icipicit
remegett a hangja: – Azért jöttem, uram, hogy megköszönjem… – De
nem fejezte be, mert a ház ura olyan kedvesen nézett rá, hogy Beth
elfelejtette az egész beszédét, mindössze annyira emlék ezett, hogy Mr.
Laurence elveszítette a kislányt, akit szeretett, így hát átkarolta az
öregember nyakát, és megcsókolta.
Ha a plafon szakadt volna le, akkor se hökkenhetett volna meg jobban
az öregúr; de örült neki – ó, nagyon örült! Annyira megindította az a
bizalommal teljes puszi, hogy lehámlott róla minden érdessége. A térdére
ültette Bethet, a rózsás arcocskához hajtotta ráncos ábrázatát, és úgy
érezte, az unokáját kapta vissza. Bethben attól kezdve megszűnt minden
félelem, és olyan meghitten csacsogott neki, mintha egész életében
ismerte volna, mert a szeretet kioltja a félelmet, és a hála legyőzheti a
kevélységet. Mikor hazament, Mr. Laurence a kapujukig kísérte,
barátságosan kezet rázott vele, és kalapot emelt előtte, mielőtt hazasétált
volna, szálegyenesen és nagyon méltóságteljesen, amint az egy ilyen
szemrevaló, katonás öregemberhez illik.
Mikor a lányok ezt látták, Jo táncra perdült örömében, Amy majd
kiesett az ablakon meglepetésében, Meg pedig égnek emelt kezekkel
kiáltotta: – Vége a világnak!

VII. FEJEZET
Amy a Megaláztatás Völgyében
– Valóságos küklopsz ez a fiú, hát nem? – kérdezte Amy egy napon,
amikor Laurence elügetett előttük a lován.
– Hogy merészelsz ilyet mondani, mikor megvan mind a két szeme?
Méghozzá nagyon szép szemek! – rikoltotta Jo, aki nem tűrte, hogy
fitymáló megjegyzéseket tegyenek a barátjára.
– Semmit se mondtam a szeméről, és nem értem, miért kell
felfortyannod, amikor megcsodálom a lovaglását!
– Egek! Kentaurra gondol a kis liba, erre küklopszot mond! – értette
meg Jo.
– Nem szükséges gorombáskodnod. Ez csak, ahogy Mr. Davis
mondja, egy nyélbotlás volt! – vágott vissza Amy, akinek ezzel sikerült
letaglóznia Jo-t. – Bárcsak egy kevés lehetne az enyém abból a pénzből,
amit Laurie a lovára költ! – tette hozzá, színleg magának, valójában
abban a reményben, hogy a nővérei meghallják.
– Miért? – kérdezte gyengéden Meg, mert Jo egyelőre a húga második
elszólásán hahotázott.
– Olyan nagy szükségem van rá! Ijesztően eladósodtam, és egy
hónapig most nem kapok zsebpénzt.
– Eladósodtál, Amy? Hogy érted ezt? – komolyodott el Meg.
– Legalább egy tucat kandírozott citrom árával tartozom, és nem
tudom kifizetni, amíg nem jutok pénzhez, mert édesanya megtiltotta,
hogy bármit is felírassak a boltban.
– Mesélj csak erről! Szóval most a citrom a divat? Mert régebben
gumidarabokat áztattál ecetbe, hogy labdát csinálj belőlük – mondta Meg,
erősen igyekezve, hogy ki ne törjön belőle a nevetés, mert Amy roppant
elszántnak és komolynak látszott.
– Szóval, tudod, a lányok folyton ilyet vásárolnak, és neked is venned
kell, hacsak nem akarod, hogy komisznak tartsanak. Mindenkinek ott a
padjában a citrom, azt szopogatják órák alatt, azt cserélgetik a szünetben
ceruzára, gyöngyös gyűrűre, papírbabára meg mindenre. Ha egy lány

kedveli a másikat, citromot ad neki; ha utálja, ott, az orra előtt eszi meg a
citromot, és még egy nyalintást sem kínál fel belőle. Felváltva
vendégeljük meg egymást, és én már olyan sokat kaptam, de még egyet
sem adtam vissza, pedig azt kellene, mert ezek becsületbeli adósságok!
– Mennyibe kerül a becsületed helyreállítása? – vette elő az erszényét
Meg.
– Egy negyeddolláros több mint elég; még marad is belőle pár cent,
hogy neked is vehessek. Nem szereted a citromot?
– Nem nagyon, úgyhogy az én részemet is megeheted. Itt a pénz. Jól
oszd be, mert nekem sincsen sok!
– Ó, nagyon köszönöm! De jó érzés, ha van az embernek zsebpénze!
Nagy lakomát csapok, hiszen egy teljes hete nem volt a számban citrom!
Nem mertem elfogadni, hiszen nem viszonozhattam volna, és valósággal
szenvedek érte!
Másnap Amy meglehetős későn érkezett az iskolába. Nem tudta
megállni, hogy közszemlére ne tegyen, bocsánatos büszkeséggel, egy
nyirkos barna papírcsomagot, mielőtt eltüntette volna padjának
legmélyebb rejtekében. Néhány perc alatt híre ment a „csapatban”, hogy
Amy Marchnek huszonnégy finom citromja van (egyet megevett út
közben), és vendégséget fog csapni belőlük, mire a barátnői figyelem
elérte az elviselhetőség határát. Katy Brown azonnal meghívta a
következő zsúrjára; Mary Kingsley ragaszkodott hozzá, hogy szünetig
kölcsönadja neki az óráját; míg Jenny Snow, egy viperanyelvű ifjú hölgy,
aki alantas módon csúfot űzött a citromtalan állapotú Amyből, legott
eltemette a csatabárdot, és felajánlotta, hogy válaszokat ad bizonyos
rettentő összeadásokat illetőleg. Ám Amy nem felejtette el Snow
kisasszony maró megjegyzéseit „egyesekről, akiknek nem elég lapos az
orruk, hogy meg ne szagolják a mások citromját, és nem annyira
önérzetesek, hogy ne kérjenek belőle”, és bimbójukban hervasztotta le
„annak a Snow lánynak” a reményeit: „Nem kell hirtelen olyan
udvariasnak lenned, mert úgyse kapsz!”
Történetesen azon a délelőttön egy jeles személyiség látogatott el az
iskolába, és Amyt megdicsérték gyönyörű térképeiért. Ellenségének e
felmagasztalása tövig beledöfte a tüskét Miss Snow-ba, míg Miss March
úgy illegette magát tőle, akár egy ifjú és tudós pávagalamb. De hajh,
minden bukás szálláscsinálója a büszkeség, és a bosszúszomjas Snow
lehangoló sikerrel tette át állásait az ellenség térfelére. Alighogy a vendég

a szokott langyos bókokkal kihajlongott az osztályból, Jenny, színleg
azért, hogy valami fontosat kérdezzen Mr. Davistól, tájékoztatta a tanítót,
hogy Amy Marchnek a padjában kandírozott citromok vannak!
Mármost Mr. Davis csempészárunak nyilvánította a citromot, és
ünnepélyes fogadalmat tett, hogy pellengérre állítja az első személyt, akit
a törvénysértés állapotában talál. E sokat tűrő ember hosszas és viharos
küzdelem után száműzte a rágógumit, máglyát gyújtott az elkobozott
regényekből és újságokból, felszámolta a magánpostát, betiltotta a
fintorgást, a gúnyneveket, a karikatúrákat, szóval megtett minden
emberileg lehetségest félszáz rebellis lány féken tartására. Ég tudja, a fiúk
is épp elég próbára teszik az emberi türelmet, de mennyivel nagyobb
próbatételt jelentenek a lányok, főleg zsarnoki hajlamú, ideges
úriembereknek, akiknek annyi a tehetsége a tanításhoz, mint hajdúnak a
harangöntéshez. Mr. Davis roppant tudással bírt görögből, latinból,
algebrából, és az összes ológiákból, ki is kiáltották jó tanárnak; viszont
nem tulajdonított különösebb jelentőséget a jó modornak, az erkölcsnek,
az érzéseknek és a személyes példaadásnak. Ez a lehető
legszerencsétlenebb pillanat volt Amy beárulására, és ezt Jenny is tudta.
Mr. Davis kávéját nyilvánvalóan túl erősre főzték ma reggel; keleti szél
fújt, és ez mindig rosszul hatott a neuralgiájára, tanítványai nem adták
meg neki azt a tiszteletet, amit érzése szerint megérdemelt, ennél fogva,
hogy az iskolás lányok kifejező, ha nem is kifinomult nyelvezetével
éljünk, „olyan mísz volt, mint egy boszorkány, és olyan morgós, mint egy
medve”. A „citrom” szó szikrát vetett a puskaporba; a tanító sárga arca
kivörösödött, és akkora eréllyel kopogtatta meg az asztalát, hogy Jenny
feltűnő sebességgel menekült vissza a helyére.
– Hölgyeim, ha szabad kérnem a figyelmüket!
A szigorú parancsra elhallgatott a zsongás. Ötven pár kék, fekete,
szürke és barna szem fordult engedelmesen a rettenetes ábrázatú
pedagógus felé.
– March kisasszony, jöjjön ki az asztalhoz!
Amy látszólag fegyelmezetten állt fel, de titkos félelem mardosta, mert
a citromok nyomták a lelkiismeretét.
– Hozza csak ki a citromokat a padjából! – csattant a váratlan parancs,
megbénítva a lányt, még mielőtt kikecmereghetett volna a padból.
– Ne vidd az összest! – súgta szomszédja, egy rendkívüli
lélekjelenléttel dicsekedhető ifjú hölgy.

Amy sietve kirázott a zacskóból fél tucat citromot, és a maradékot
letette Mr. Davis elé, arra számítva, hogy nincs emberi szív, amely meg
ne lágyulna attól a gyönyörűséges illattól. Sajnos, Mr. Davis különösen
utálta a divatos nyalánkság szagát, és az utálat még jobban felszította
haragját.
– Ez minden?
– Nem egészen – hebegte Amy.
– Haladéktalanul hozza ki a többit!
Amy
reményvesztett
pillantást
vetett
csapatára,
aztán
engedelmeskedett.
– Biztos, hogy nincs több?
– Én sose hazudok, uram.
– Veszem észre. Most pedig fogja ezeket a gusztustalanságokat, és
négyesével dobja ki őket az ablakon!
Valóságos kis széllökés támadt az egyidejű sóhajból, amely a
szertefoszló reményeket kísérte, miközben a csemegét elragadták vágyó
ajkuk elől. Hatszor tette meg oda-vissza a szégyentől és dühtől rákvörös
Amy a rettenetes utat, és valahányszor kiröpült kezéből az – ó, milyen
zamatosan gömbölyödő! – ínyencfalat, annyiszor harsant fel az utcán az
ordítás, ami betetőzte a lányok elkeseredését, mert esküdt ellenségeik, a
kis ír gyerekek örvendeztek az ő lakomájuknak! Ez már túl sok volt;
méltatlankodó vagy esdeklő pillantások szálltak az engesztelhetetlen
Davis felé, és egy szenvedélyes citrombarát könnyekre fakadt.
Mikor Amy visszatért utolsó útjáról, Mr. Davis baljóslatú „höm!”
hangot adott, majd így szólt a legnyomatékosabb modorában: –
Hölgyeim, emlékezzenek, mit mondtam egy hete! Sajnálom, hogy ez
történt, de nem engedem, hogy áthágják a szabályaimat, és én mindig
megtartom a szavamat. Nyújtsa ki a kezét, Miss March!
Amy riadtan rejtette a háta mögé a két kezét, és minden beszédnél
ékesebben szóló, könyörgő pillantással nézett tanítójára. Inkább kegyben
állt az „öreg Davisnél”, mert persze így hívták a tanítót, és részemről azt
hiszem, hogy Mr. Davis igenis megszegte volna a szavát, ha egy
megrendszabályozhatatlan ifjú hölgy nem ad kifejezést a felháborodásnak
egy szisszenéssel. Bármily halk volt is, az a szisszenés még jobban
felpaprikázta az úriembert, és megpecsételte a vétkes sorsát.
– A kezét, Miss March! – Ez volt egyetlen válasza a néma esengésre.
Amy, aki túl büszke volt, hogy sírjon vagy rimánkodjon, összeszorította a

fogát, dacosan felszegte a fejét, és szemrebbenés nélkül tűrte a kicsi
tenyerére mért, égető ütéseket. Nem voltak azok az ütések se túl erősek,
se túl számosak, de az nem számított. Életében először verték meg, és ez
akkora becstelenség volt Amy szemében, mintha a tanító leütötte volna.
– Most pedig kint fog állni szünetig a dobogón! – folytatta Mr. Davis,
aki, ha csinált valamit, azt alaposan csinálta.
Iszonyú volt. Az is elég rossz lett volna, ha csak visszaküldik a
helyére, és látnia kell barátnőinek sajnálkozó arcát, vagy néhány
ellenségének elégedett ábrázatát; de hogy az egész iskolával kelljen
szembenéznie a friss szégyenével, ez tökéletes képtelenségnek tűnt; egy
pillanatig úgy érezte, ott helyben összeesik, és addig zokog, míg
megszakad a szíve. De Jenny Snow-ra gondolt, és ez, meg a rajta esett
méltánytalanság keserű tudata segített, hogy kibírja. Elfoglalta a
gyalázatos helyet, rászögezte szemét az arcok tengere fölött a
kályhacsőre, és olyan mozdulatlanul, fehéren állt ott, hogy a lányoknak
nagyon nehezen ment a tanulás, szemben azzal a szívfájdító alakkal.
A következő tizenöt percben olyan szégyent és kínt élt át, amit az
érzékeny, büszke kislány sohasem fog elfelejteni. Másoknak ez talán
nevetséges vagy banális dolognak tűnhet, ám Amynek keserű pirula volt,
mert életének tizenkét évében nem kapott mást, mint szeretetet, és még
sohasem volt része ehhez fogható bántalomban. Kezének sajgását,
szívének fájdalmát elfeledtette a gyötrelmes gondolat: „El kell
mondanom otthon, és hogy fognak csalódni bennem!”
Órának tűnt a tizenöt perc, de ennek is vége szakadt egyszer. Amy
még sosem örült ennyire a „Szünet!” szónak.
– Elmehet, Miss March! – rendelkezett Mr. Davis pontosan olyan
kínos ábrázattal, mint amilyen kínosan érezte magát.
Nem felejtette el egyhamar azt a szemrehányó pillantást, amit Amy
vetett rá, amikor, anélkül hogy bárkihez szólt volna, egyenesen kivonult
az előszobába, összekapkodta holmiját, és mint szenvedélyesen
megfogadta magának, „örökre” elhagyta az iskolát. Siralmas állapotban
ért haza. Ahogy megjöttek az idősebb lányok, tüstént összeült a
felháborodott gyűlés. Mrs. March nem sokat szólt, de igen feldúltnak
látszott, és a legnagyobb gyöngédséggel vigasztalta bánatos kislányát.
Meg glicerinnel és könnyeivel áztatta a bántalmazott kezet; Beth úgy
érezte, hogy ily sérelemre még szeretett cicusai se jelentenek balzsamot;
Jo ádázul felvetette, hogy Mr. Davist haladéktalanul börtönbe kell

csukatni; Hannah pedig öklét rázta a „bestyére”, és úgy püfölte az
ebédhez való burgonyát, mintha a tanító lenne a krumplitörő fa alatt.
Amy szökését senki se vette észre barátnőin kívül, ám ez éles szemű
hajadonok észrevették, hogy Mr. Davis igen elnézően, valamint
szokatlanul idegesen viselkedett a délután folyamán. Épp mielőtt véget
ért volna az iskola, beállított a fenyegető arcú Jo, az asztalhoz vonult,
átadta anyja levelét, majd összeszedte Amy holmiját, és távozott, olyan
alaposan hozzádörgölve cipőjét a lábtörlőhöz, mintha e helynek a porát is
le akarná rázni a lábáról.
– Igen, kimaradhatsz az iskolából, viszont akkor minden este tanulni
fogsz Bethtel – rendelkezett este Mrs. March. – Nem helyeslem a testi
fenyítést, főleg lányoknál. Nem tetszik Mr. Davis tanítási módszere, és
kétlem, hogy jó hatással lennének rád a lányok, akikkel barátkozol.
Mindenesetre kikérem apád véleményét, mielőtt máshova küldenélek.
– Az jó! Bár otthagyná az összes lány, hogy tönkremenjen az az ócska
iskolája! Őrjítő el is gondolni, hogy az a sok finom citrom…! – sóhajtott
Amy vértanúi arccal.
– Nem sajnállak, amiért elveszítetted őket, hiszen megszegted a
szabályokat, és valamilyen büntetést csak megérdemeltél a
szófogadatlanságodért – hangzott a szigorú válasz, meglehetős
csalódására az ifjú hölgynek, aki feltétlen együttérzésre számított.
– Csak nem azt akarod mondani, hogy örülsz, amiért megaláztak az
egész iskola előtt? – kiáltotta.
– Én talán nem ezt a módot választottam volna – felelte az anyja –, de
nem tudom, nem lesz-e nagyobb hasznodra, mint egy enyhébb büntetés.
Kezdesz elég öntelt lenni, szívem, és ideje, hogy változtass ezen. Sok
tehetséged és jó tulajdonságod van, de nem szükséges fitogtatnod őket,
mert az önteltség elrontja a legfényesebb szellemet is. Az igazi
tehetségnek és jóságnak nem kell attól tartania, hogy örökké árnyékban
marad, de ha még így történne, birtoklásuk tudata akkor is bőven elég a
lélek nyugalmához. Minden erő legnagyobb vonzereje a szerénység.
– Milyen igaz! – kiáltott Laurie, aki az egyik sarokban sakkozott Joval. – Ismertem egy lányt, akinek feltűnő tehetsége volt a zenéhez, de ő
nem tudta; sejtelme sem volt róla, milyen bájos kis dolgokat komponál,
ha egyedül van, és nem is hitte volna el, ha megmondják neki.
– Bárcsak ismerhetném azt a kedves lányt! Ő talán segítene nekem,
mert én olyan buta vagyok! – mondta Beth, aki mohón hallgatta a fiút.

– Ismered te őt, és többet segít neked, mint amennyit bárki segíthetne!
– válaszolta Laurie, és vidám fekete szeme olyan vásottan ragyogott,
hogy a leleplezett Beth hirtelen elvörösödött, és a díványpárnába rejtette
az arcát.
Jo engedte nyerni Laurie-t, amiért megdicsérte az ő Beth-jét, akit a
bók után nem lehetett rávenni, hogy zongorázzon nekik. Így hát Laurie
énekelt gyönyörűen, mert különösen derűs kedvében volt; Marchéknél
ritkán mutatta a borús arcát. Miután elment, Amy, aki egész este
töprengett valamit, hirtelen megszólalt, mint akinek valami újszerű
gondolat ütött szöget a fejébe: – Laurie pallérozott fiú?
– Igen, kitűnő nevelést kapott, és nagyon tehetséges. Remek férfi lesz
belőle, ha nem rontják el a babusgatással – felelte az anyja.
– És ő nem öntelt? – kérdezte Amy.
– A legkevésbé sem; épp azért olyan kedves, és azért szeretjük
annyira.
– Értem, a kedvesség az, hogy az embernek vannak teljesítményei, és
elegáns, de nem hivalkodik velük, és nem tartja fel az orrát – tűnődött
Amy.
– A szerény ember modorában és beszédében mindig meg lehet érezni
az ilyet, anélkül, hogy tüntetne vele – magyarázta Mrs. March.
– Mint ahogy az sem illik, hogy egyszerre viseld az összes kalapodat,
ruhádat és szalagodat, csak azért, hogy mindenki lássa, neked ennyi
mindened van – tette hozzá Jo, és a lecke nevetésbe fulladt.

VIII. FEJEZET
Jo találkozik Apollyonnal
– Lányok, hova mentek? – kérdezte Amy egy szombat délutánon,
amikor arra lépett be a szobába, hogy a nagyok távozni készülnek, olyan
titokzatoskodó arccal, ami tüstént felkeltette Amy kíváncsiságát.
– Semmi közöd hozzá! Kislányoknak nem illik örökösen
kérdezősködni! – szólt rá Jo élesen.
Már ha létezik valami, amivel vérig lehet alázni egy fiatalt, akkor az
ez a mondás; bár még ennél is arcpirítóbb, ha arra szólítanak fel:
„Úgyhogy menjél innen, édesem!” Amy fel is húzta az orrát a sértésre, és
elhatározta, hogy kideríti a titkot, ha egy óra hosszat kell is nyaggatnia
miatta a nővéreit. Meghez fordult, aki sose volt képes huzamosabb ideig
megtagadni tőle valamit, és hízelegve rákezdte: – De mondd már meg!
Szerintem engem is vinnetek kellene, mert Beth a zongorájával
fontoskodik, nekem meg nincs semmi dolgom, és olyan magányos
vagyok!
– Nem tehetem, angyalom; téged nem hívtak – kezdte volna Meg, ám
ekkor Jo közbevágott türelmetlenül: – Ej, Meg, hallgass már, különben
elrontasz mindent! Nem jöhetsz, Amy, tehát ne is nyivákolj itt, mint egy
csecsemő!
– Úgyis tudom, hogy Laurie-val mentek valahova! Tegnap este ott
pusmogtatok és nevetgéltetek a díványon, de rögtön elhallgattatok, ahogy
bejöttem. Nem vele mentek?
– De igen! Most pedig hallgass, és ne zaklass bennünket! Amy befogta
a száját, de nem a szemét, és látta, hogy Meg egy legyezőt csúsztat a
zsebébe.
– Tudom! Tudom! A szálába mentek, megnézni a Hét Kastélyt –
kiáltotta, majd elszántan hozzátette: – És én is megyek, mert anya
megmondta, hogy azt én is láthatom, és van rá zsebpénzem, és csúnyaság
volt tőletek, hogy nem szóltatok idejében!
– Figyelj már ide egy kicsit, és légy jó kislány! – csitította Meg. –
Anya nem szeretné, ha ezen a héten jönnél, mert a szemed nincs elég jól,

bántaná ennek a tündérjátéknak a villogása. Jövő héten megnézheted
Bethtel meg Hannah-val, és remekül fogsz mulatni!
– De sokkal mulatságosabb veletek és Laurie-val menni! Kérlek,
engedjétek meg! Teljesen belebetegedtem ebbe a hosszú hidegbe meg az
elzártságba, meghalok egy kis szórakozásért! Kérlek, Meg! Mindig jó
leszek! – könyörgött Amy, olyan szánalomra méltó képet vágva, amilyen
csak kitelt tőle.
– És ha elvinnénk? Nem hiszem, hogy anya megharagudna érte, ha jól
bebugyoláljuk – tétovázott Meg.
– Ha ő jön, én nem mehetek; és ha nem megyek, az nem fog tetszeni
Laurie-nak; különben is bárdolatlanság lenne, hogy miután csak kettőnket
hívott, még odavonszolnánk magunkkal Amyt. Én utálnék olyan helyre
tolakodni, ahova nem hívtak! – mondta Jo indulatosan, mert ő szórakozni
akart, nem pedig egy örökké izgő-mozgó gyerekkel bajlódni.
Amy nagy haragra gerjedt ettől a hangnemtől és bánásmódtól. Húzni
kezdte a cipőjét, miközben a legidegesítőbb modorában mondta: –
Márpedig menni fogok! Meg azt mondta, mehetek; és ha kifizetem a
belépti díjamat, Laurie sem szólhat semmit!
– Nem ülhetsz mellénk, mert nekünk fenntartott helyünk van,
egymagadban viszont nem illik ülnöd; ezért Laurie át fogja adni neked a
helyét, amivel viszont elrontja a mulatságunkat, vagy pedig vásárol neked
egy helyet, és az illetlenség, mert téged nem hívott. Egy lépést sem
tehetsz, úgyhogy maradj csak, ahol vagy! – szólt rá Jo, mérgesebben,
mint valaha, mert a nagy kapkodásban megszúrta az ujját.
Amy, aki félig cipősen csücsült a padlón, sírva fakadt. Meg javában
nyugtatgatta, amikor Laurie felkiáltott a földszintről. A két nagylány
leszaladt a lépcsőn, otthagyva óbégató húgukat; mert Amy időnként
megfeledkezett a felnőttes modorról, és pont úgy viselkedett, mint egy
elkényeztetett kisgyerek. A társaság éppen indult volna, mikor Amy
kihajolt a korláton, és fenyegetően kiáltotta: – Megbánod még ezt, Jo
March, bizony hogy meg!
– Lárifári! – mondta Jo, és becsapta az ajtót.
Remekül érezték magukat, mert A Gyémánt-tó Hét Kastélya olyan
káprázatos és csodálatos volt, hogy annál káprázatosabbat és
csodálatosabbat kívánni sem lehetett. Ám a mulatságos vörös koboldok,
sziporkázó tündérek, gyönyörű királyfik és királykisasszonyok ellenére
Jo örömét megkeserítette egy csepp üröm, mert a tündérkirálynő arany

fürtjeiről Amyre kellett gondolnia, és a felvonásközökben azon rágódott,
mit fog csinálni a húga, hogy ő „megbánja ezt”. Számos parázs
veszekedése volt már Amyvel, mert mindkettejüknek pukkancs természet
jutott, és ugyancsak készen állt náluk a hajcihő, ha kellően kihozták őket
a sodrukból. Amy hergelte Jo-t, Jo bőszítette Amyt, és ebből sorozatos
robbanások keletkeztek, amelyekért utólag mindketten nagyon
szégyellték magukat. Jo-nak idősebb létére is csekélyebb volt az
önuralma, és ugyancsak nehezére esett megfékeznie indulatosságát,
amely számtalan kellemetlen helyzetbe sodorta; ám a haragja sose tartott
sokáig, és miután alázattal bocsánatot kért, őszintén igyekezett jóvátenni
hibáját. Testvérei azt mondogatták, hogy szeretik felpaprikázni Jo-t, mert
valóságos angyal utána. Szegény Jo annyira igyekezett jó lenni, de
legbelsőbb rosszakarója, akit évekig tartó türelmes iparkodással sikerült
csak legyőznie, mindig résen állt, hogy meghiúsítsa erőfeszítéseit.
Amikor hazaértek, Amy a szalonban olvasott. Sértett arcot vágott, fel
sem nézett a könyvéből, semmit sem kérdezett nővéreitől. Kíváncsisága
talán erőt vett volna a neheztelésen, ha nincs ott Beth, akinek
érdeklődésére a nagyok csillogó leírást adtak a színdarabról. Miközben
eltette legjobb kalapját, Jo első pillantása az íróasztalának szólt, mert
legutóbbi pörlekedésük után Amy azzal gyógyítgatta sértett önérzetét,
hogy kiborította az ő legfelső fiókját. Ám úgy tűnt, minden a helyén van.
Jo sietve bekukkantott különböző szekrényeibe, zsákjaiba, dobozaiba, és
úgy döntött, Amy elfelejtette és megbocsátotta sérelmeit.
Ebben tévedett, mert másnap olyan felfedezésre jutott, amitől tüstént
kitört a vihar. Meg, Beth és Amy együtt üldögélt a kései alkonyatban,
amikor berontott a lázas tekintetű Jo, és azt pihegte: – Elvette valaki a
könyvemet?
Meg és Beth azonnal azt felelte csodálkozva: – Nem! – Amy a tüzet
piszkálta, és nem szólt. Jo látta, hogy elvörösödik, és tüstént lecsapott.
– Amy, te vetted el!
– Nem, nem vettem!
– Akkor tudod, hogy hol van!
– Nem, nem tudom!
– Hazudsz! – rikoltotta Jo. Megragadta a vállát, és olyan fenyegetően
nézett rá, hogy attól egy Amynél sokkal bátrabb gyerek is megijedt volna.
– Nem hazudok! Nem vettem el, nem tudom, hol van, és nem érdekel!

– Tudsz valamit róla, és okosabb lesz, ha megmondod, mielőtt
kiszedem belőled! – Azzal egy kicsit megrázta.
– Prézsmitálj, amennyit tetszik, akkor se fogod viszontlátni a buta,
ócska könyvedet! – kiáltotta Amy, aki ugyancsak kezdett kijönni a
béketűrésből.
– Miért nem?
– Mert elégettem!
– Mi?! A kis könyvemet, amit annyira szerettem, amin annyit
dolgoztam, és be akartam fejezni, mire apa hazajön! Komolyan
elégetted? – Jo nagyon elsápadt, a szeme kigyúlt, és az ujjai görcsösen
markolták Amy vállát.
– Igen, el! Megmondtam, hogy meg fogod bánni, amiért olyan
utálatosan viselkedtél tegnap, és…
Nem mondhatott többet, mert Jo-nak a fejébe szökött a vér. Úgy
megrázta Amyt, hogy annak összekoccantak a fogai, és elkeseredett
haraggal kiáltotta:
– Te gonosz, gonosz lány! Soha többé nem írhatok bele! Ezt nem
bocsátom meg neked, amíg élek!
Meg repült, hogy elmenekítse Amyt, Beth, hogy csitítsa Jo-t, aki a szó
szoros értelmében magán kívül került; búcsúzóul lekevert még egy taslit
a húgának, aztán kirohant a szobából, és meg sem állt a padlásszoba
ócska díványáig, hogy ott tombolja ki a dühét.
Lent elvonultak a fellegek, mert hazajött Mrs. March, és
végighallgatván a történetet, késedelem nélkül ráébresztette Amyt, hogy
milyen rosszat művelt. Jo-nak a büszkesége volt a könyv, amelyet
ígéretes irodalmi zsengének tartott az egész család. Mindössze fél tucat
kis meséből állt, de Jo türelmesen csiszolgatta őket, egész szívét beleadva
a munkába, abban reménykedve, hogy kijön belőle valami olyan jó, amit
ki is lehet adni. Épp most tisztázta le őket nagy gonddal, és eldobta a
piszkozatot, úgyhogy Amy máglyája évek szeretetteljes munkáját
emésztette el. Másoknak ez talán csekély veszteségnek tűnhet, ám Jo-nak
rettenetes csapás volt, úgy érezte, semmivel sem pótolhatja őket. Beth
úgy gyászolta a meséket, mintha egy cica szenderült volna jobblétre; Meg
nem volt hajlandó védelmébe venni a kedvencét; Mrs. March
szomorúnak, lesújtottnak látszott, és Amy úgy érezte, senki sem fogja
szeretni addig, amíg bocsánatot nem kér azért, amit most már ő fájlalt a
legjobban.

Mikor teához csengettek, megjelent Jo, de olyan sötét és
megközelíthetetlen arccal, hogy Amynek minden bátorságát össze kellett
szednie az alázatos esengéshez:
– Kérlek, Jo, bocsáss meg; nagyon, de nagyon sajnálom.
– Soha az életben nem bocsátok meg neked – válaszolta Jo keserűen,
és attól fogva levegőnek nézte a húgát.
Senki sem hozta szóba a katasztrófát – még Mrs. March sem –, mert a
tapasztalat megtanította őket, hogy ha Jo ilyen hangulatban van, úgyis
lepereg róla minden szó; ilyenkor a legokosabb kivárni, hogy valamilyen
apró esemény vagy magának Jo-nak a jólelkű természete megpuhítja a
haragot, és begyógyítja a szakadást. Siralmas estéjük volt; mert bár
varrtak, mint rendesen, miközben anyjuk felolvasott Bremer-ből, Scottból
vagy Edgeworthből, valami hiányzott, és árnyék borult a simogató házi
békére. Főleg akkor érezték, amikor eljött az éneklés ideje, mert Beth
csak zongorázni bírt, Jo hallgatott, mint a csuka, Amy össze volt törve,
így Meg kettesben dalolt anyával. De bármennyire törekedtek is derűs
pacsirtaszóra, a két ezüst hang nem csengett össze olyan jól, mint
máskor, és mindenestül fáradtnak tűnt.
Mialatt Mrs. March csókkal kívánt jó éjszakát Jo-nak, lánya fülébe
súgta: – Angyalom, ne menjen le a nap a te haragoddal; bocsássatok meg
egymásnak, segítsetek egymáson, és holnap kezdjétek elölről.
Jo szívesen lehajtotta volna a fejét az anyai kebelre, hogy ott sírja ki
magából minden dühét és elkeseredését, ámde sírni férfiatlan gyöngeség,
és olyan mélységesen meg volt sértve, hogy egyelőre képtelennek érezte
magát bármiféle megbocsátásra, így hát keményen pislogott, megrázta a
fejét, és azt felelte érdesen, mert tudta, hogy Amy hallgatózik: –
Ocsmányság volt tőle, és nem érdemli, hogy megbocsássak neki.
Azzal elvonult lefeküdni, és akkor este nem volt nevetgélés vagy
bizalmas pusmogás.
Amy szörnyen megorrolt, hogy békéltető kezdeményezését
visszautasítják; már bánta, hogy ilyen mélyen megalázkodott, és úgy
fitogtatta sebzett erényeit, hogy azt már tényleg nem lehetett elviselni. Jo
továbbra is sötét volt, mint a zivataros felhő. Rossz volt az egész nap;
farkasordító hidegre ébredtek, beleejtette becses buktáját a csatornába,
March néni szekántabban viselkedett, mint valaha. Meg elmerült
töprengéseibe, Beth búsult, Amy pedig egyfolytában tette a

megjegyzéseket azokra az emberekre, akik örökké a jóságot emlegetik,
mégse hajlandók követni mások tündöklő példáját.
„Olyan utálatos mindenki! Elhívom Laurie-t korcsolyázni. Ő mindig
olyan kedves és jókedvű, majd ő helyrezökkent!” – mondta Jo magában,
és már ott sem volt.
Amy hallotta a korcsolyák koccanását, és ingerülten felkiáltott: – Na
tessék! Megígérte, hogy legközelebb én is mehetek, mert az idén ez az
utolsó jég. De ilyen méregzsákot hiába is kérnék, hogy vigyen engem is!
– Ilyet ne mondj, mert te voltál nagyon komisz, és igenis nehéz
megbocsátani, hogy elveszítette azt a fontos könyvecskét! Mindazonáltal
úgy gondolom, most már kész megengesztelődni, csak a megfelelő
pillanatban kell próbálkoznod! – szólt Meg. – Siess utánuk; ne szólj
semmit, amíg Jo-t kellően föl nem vidítja Laurie, aztán várj ki egy
zavartalan percet, akkor csókold meg, vagy csinálj valami kedves dolgot;
egészen biztos, hogy akkor majd tiszta szívéből megbocsát!
– Megpróbálom – szólt Amy, mert tetszett neki a tanács. Kapkodva
felöltözött, majd futott a barátok után, akik épp eltűntek a domb mögött.
Nem volt messze a folyó, de hamarabb elkészültek, mintsem Amy
utolérte őket. Jo látta közeledő húgát, azonnal hátat is fordított neki.
Laurie nem vette észre a közeledő kislányt, mert ő elővigyázatból a part
mentén korcsolyázott, próbálgatva a jeget, ugyanis a mostani, hirtelen
beállt hideg előtt enyhébbre fordult az idő.
– Lemegyek az első kanyarig, ellenőrzöm, minden rendben van-e,
mielőtt elkezdenénk a versenyfutást! – hallotta Amy a fiú hangját, és
Laurie már el is iramodott. Szőrmekucsmájában, prémmel bélelt
kabátjában olyan volt, akár egy ifjú orosz.
Jo hallotta, hogy zihál a húga a futás után, hogyan toporog és fújkálja
az ujját, miközben a korcsolyáját próbálja felcsatolni, de nem fordult oda.
Lement a folyóra, lassan cikcakkozott a jégen, és epekeserű
elégedettséggel élvezte Amy vesződségét. Addig szította magában a
haragot, amíg jól megerősödött, és átvette fölötte a hatalmat, ahogy a
gonosz gondolatok és érzések szokták, ha csirájukban nem tapossák el
őket. Laurie befordult a kanyarban, és visszakiáltott:
– Maradj a part mellett, mert a közepén nem biztonságos!
Jo hallotta is, de a tápászkodó Amy füléig nem értek el a szavak. Jo
hátranézett, és a benne lapító kisördög a fülébe súgta: „Kit érdekel,
hallotta-e vagy sem; vigyázzon magára ő!”

Laurie már el is tűnt, Jo befordult a kanyarba. Amy, jóval hátrább, a
folyó közepe felé siklott, ahol simább volt a jég. Jo megtorpant, mert
valami furcsát érzett, aztán úgy döntött, megy tovább, de valami nem
engedte, arra kényszerítette, hogy forduljon meg, és még láthatta, amint a
húga magasba lökött kézzel, magasba lövellő vízcsóvák között eltűnik a
hirtelen megroppanó kásás jég alatt, úgy sikoltva, hogy Jo szíve azon
nyomban megállt a rémülettől. Kiáltani akart Laurie-nak, de nem volt
hangja, futni akart, de kiszaladt a lábából az erő; csak állt mozdulatlanul,
és bámulta iszonyodva a kis kék csuklyát a fekete vízben. Valami
elsüvített mellette, és Laurie hangját hallotta:
– Hozz egy kerítéslécet! Gyorsan!
Jo sose tudta meg, miként hozta, mert a következő percekben úgy
dolgozott, akár egy megszállott, vakon engedelmeskedve Laurie-nak, aki
egy pillanatra sem veszítette el a hidegvérét: a jégre hasalt, és kézzel
tartotta a víz felett Amyt, amíg Jo ki nem tépett egy lécet a kerítésből,
hogy aztán közös erővel kihalásszák a lékből a kislányt, akinek nem esett
az ijedtségnél nagyobb baja.
– Minél előbb haza kell vinnünk! Bugyoláld be, míg én leveszem ezt a
nyavalyás korcsolyát! – kiáltotta Laurie, aki Amyre borította a kabátját,
most pedig a szíjakkal bajlódott, amelyek még sose rémlettek ilyen
szövevényesnek.
Sírva, dideregve, csöpögve hazavitték Amyt, aki meglehetős izgalmak
után elaludt pokrócokba tekerten a megrakott tűz mellett. A felfordulás
közben Jo alig szólt, csak futkosott ide-oda sápadtan, űzött tekintettel,
tépett ruhában, a konok csatoktól, a deszkától és a jégtől összemetélt,
véraláfutásos kézzel. Miután Amy elaludt, a ház elcsendesedett, és Mrs.
March letelepedett az ágyhoz, magához szólította Jo-t, és elkezdte
bekötözni a sérült kezet.
– Biztos, hogy nem lesz semmi baja? – súgta Jo, bűntudatosan
pillantva az aranyhajú főre, amely örökre eltűnhetett volna előle az álnok
jég alatt.
– Az égvilágon semmi, szívem; nem esett baja, még csak meg se fog
fázni, mert voltatok olyan okosak, hogy bebugyoláltátok, és azonnal
hazahoztátok – felelte anyja gyengéden.
– Az egészet Laurie csinálta; én ráhagytam mindent. Anya, ha meghalt
volna, az az én bűnöm lenne! – Lerogyott az ágy mellé, özönlöttek a
szeméből a bűnbánó könnyek, és elmondott mindent, keserűen ostorozva

magát szívtelenségéért, és zokogva a hálától, mert nem sújtott le rá a
szörnyű büntetés.
– Az én rettenetes hirtelenségem! Próbálok tenni ellene; már azt
hiszem, sikerült, amikor kitör, és rosszabb, mint valaha! Ó, anya, mit
csináljak? Mit csináljak? – jajdult föl kétségbeesetten szegény Jo.
– Őrködjél és imádkozzál, édes lányom, sose fáradj bele a
próbálkozásba, és sose gondolt, hogy lehetetlen legyőzni a hibádat! –
Mrs. March olyan gyöngéden csókolta meg a könnyekben ázó arcot,
amitől Jo még keservesebb sírásra fakadt.
– De nem tudhatod, még csak nem is sejtheted, milyen rossz ez! Úgy
érzem, mindenre képes vagyok, amikor elkap az indulat; annyira
megvadulok, hogy bántani tudnék mindenkit, és még élvezem is! Attól
félek, egyszer elkövetek valami retteneteset, amivel tönkreteszem az
életemet, és örökre meggyűlöltetem magamat! Ó, anya, segíts, segíts
nekem!
– Segítek, kislányom, segítek. Ne sírj ilyen keservesen, hanem jól vésd
az emlékezetedbe ezt a napot, és minden erőddel határozd el, hogy nem
lesz még egy ilyen. Jo, angyalom, senkit sem kímél meg a kísértés, a
tiednél sokkal nagyobb kísértések, amelyeknek legyőzése gyakran egész
életünket igénybe veszi. Azt hiszed, neked van a legrosszabb természeted
a világon; pedig én pontosan ilyen voltam.
– Te, anya? De hiszen te sohasem haragszol! – Jo annyira
megdöbbent, hogy egy pillanatra még a bűntudatát is elfelejtette.
– Negyven éve próbálom orvosolni, de csak annyit értem el, hogy
megtanultam fegyelmezni. Úgyszólván naponta elfog a düh, de
megtanultam, hogy ne mutassam.
A szeretett arc türelme és alázata különb lecke volt Jo-nak, mint a
legékesebben szóló feddés, vagy a legszigorúbb dörgedelem. Azonnal
megnyugtatta anyjának részvéte és bizalma; a tudat, hogy anyja osztozik
a gyarlóságában, és fáradságosan küzd ellene, sokkal könnyebben
elviselhetővé tette a sajátját, és megacélozta elhatározását, hogy javítani
fog rajta, habár a negyven éve tartó őrködés és imádkozás kissé
hosszúnak tűnt egy tizenöt éves lánynak.
– Akkor vagy haragos, anya, ha összeszorítod a szájadat, és kimész a
szobából, mikor March néni pöröl, vagy az emberek zaklatnak? –
kérdezte Jo, aki még sose érezte magát ilyen közel az anyjához.

– Igen. Megtanultam magamba fojtani az elhamarkodott szavakat, és
ha érzem, hogy akaratom ellenére ki akarnak törni belőlem, inkább
eltávozom egy percre, és lélekben megrázom magamat egy kicsit, amiért
ilyen gyenge és rossz vagyok – sóhajtott Mrs. March, aztán mosolyogva
lesimította és feltűzte Jo borzas haját.
– Hogy tanultad meg a nyugalmat? Ez nyugtalanít engem – hogy
mielőtt észbe kapnék, már ki is mondtam a bántó szavakat, amiket nem
kellene, és minél többet mondok, annál komiszabb leszek, míg végül már
élvezem, ha másokat sértegethetek! Édesanya, taníts meg, mit tegyek!
– Nekem az én drága anyám segített…
– Mint te nekem! – szólt közbe Jo egy hálás csókkal.
– …de elveszítettem őt, mikor alig voltam idősebb nálad, és évekig
egyedül kellett küszködnöm, mert túlságosan kevély voltam, hogy
bárkinek is megvalljam a gyengeségemet. Nehéz idő volt ez, Jo, sok
keserű könnyet ontottam a hibáim miatt, mert akárhogy iparkodtam,
sehogy sem bírtam felülemelkedni rajtuk. Aztán megismertem apádat, és
olyan boldog voltam, hogy nem esett nehezemre jónak lenni. Ám ahogy
lett négy kislányom, és elszegényedtünk, visszajött a régi baj; mert nem
születtem türelmesnek, és nagyon megviselt, mikor azt kellett megélnem,
hogy a gyerekeim nélkülöznek.
– Szegény anya! És akkor mi segített?
– Az apád, Jo. Ő sosem veszíti el a türelmét, sosem kételkedik, nem
panaszkodik – de remél, dolgozik és vár, olyan nyájasan, hogy aki látja,
restellne másképp tenni. Segített, vigasztalt engem, és rávezetett, hogy
igyekeznem kell kialakítanom magamban azokat a tulajdonságokat,
amelyeket szeretnék látni a kislányaimban, mert én vagyok a példaképük.
Értetek könnyebb volt erőt venni magamon, mert egy meglepett vagy
riadt nézésetek, amellyel egy-egy éles szavamat fogadtátok, jobban fájt
minden korholásnál. Gyerekeim szeretete, tisztelete, bizalma volt a
legszebb jutalmam azért, mert megpróbáltam olyan jellem lenni,
amilyennek őket szeretném látni.
– Ó, anya, én már annak is örülni fogok, ha vele olyan jó leszek, mint
te! – mondta Jo, mélyen megindulva.
– Remélem, sokkal jobb leszel, szívem, de őrizkedned kell
„legbelsőbb
rosszakaródtól”, ahogy apád
nevezi, különben
megszomoríthatja, sőt el is ronthatja az életedet. Megkaptad a
figyelmeztetést, jól jegyezd meg, és teljes szívedből, teljes lelkedből

igyekezz uralkodni lobbanékonyságodon, mielőtt a mainál nagyobb
bánatra és lelkifurdalásra adna okot.
– Igyekezni fogok, anya, igazán igyekezni fogok! De neked segítened
kell, figyelmeztetned kell, vissza kell tartanod a kirohanásoktól!
Észrevettem, hogy apa néha az ajkához emelte az ujját, és nagyon
szelíden, de nagyon komolyan nézett rád, te pedig összeszorítottad a
szájadat, vagy kimentél; ilyenkor ő is emlékeztetett téged? – kérdezte Jo
halkan.
– Igen. Én kértem, hogy segítsen, és ő ezt sohasem felejtette el, sok
vagdalkozástól megkímélt azzal a szelíd tekintettel és az apró
mozdulattal.
Jo látta, hogy anyja szeme könnybe lábad, és az ajka megremeg; attól
félt, túlságosan messzire ment.
– Rosszul tettem, hogy figyeltelek, és szóba hoztam? – suttogta
riadtan. – Nem akartam kíméletlen lenni, de olyan jó, hogy kimondhatom
előtted minden gondolatomat! Úgy megnyugszom tőle!
– Jo szívem, anyádnak azt mondasz el, amit akarsz! Legnagyobb
örömem és büszkeségem, hogy a lányaim bíznak bennem, és tudják,
mennyire szeretem őket.
– Azt gondoltam, hogy elszomorítottalak.
– Nem, drágám, de ettől, hogy apádról beszéltünk, eszembe jutott,
mennyire hiányzik, milyen sokkal tartozom neki, és milyen híven kell
őrködnöm és munkálkodnom, hogy a lányait megtartsam neki
egészségesnek és jónak.
– Mégis azt mondtad neki, hogy menjen, és nem sírtál, mikor elment,
és most sem panaszkodsz, mint ahogy az sem látszik rajtad, hogy
segítségre lenne szükséged! – mondta meglepetten Jo.
– A legjobbat adtam oda a hazámnak, amelyet szeretek, és
visszafojtottam a könnyeimet, mikor elment. Miért panaszkodnék,
amikor csupán azt tettük mindketten, ami a kötelességünk, és a végén
bizonyára csak még boldogabbak leszünk tőle? Ha úgy látod, hogy nincs
szükségem segítségre, ennek az a magyarázata, hogy van egy barátom,
aki még apádnál is nagyobb támaszom és vigaszom. Jo, a te életedben
most kezdődnek a zűrzavarok meg a kísértések, és úgy lehet, számuk
nem is lesz kevés; de legyőzheted és átvészelheted őket, ha megtanulod,
hogy ugyanúgy érezd Mennyei Atyád szeretetét és erejét, mint a földi
apádét. Minél jobban szereted Őt és bízol Benne, annál közelebb kerülsz

Hozzá, annál kevésbé kell az emberi hatalomra és bölcsességre
hagyatkoznod. Az Ő szeretete és gondoskodása sohasem fárad el,
sohasem változik, sohasem vehető el tőled, hanem életre szóló öröm,
békesség és erő forrása lehet. Hidd ezt teljes lelkedből, és vidd Istenhez
minden apró gondodat, reményedet, botlásodat, bánatodat, olyan
bizalommal és szabadon, ahogy anyádhoz jöttél.
Jo erre csak azzal válaszolt, hogy szorosan átölelte az anyját, és az ezt
követő csendben élete legőszintébb fohászát mondta el szavak nélkül,
mert ebben a szomorú, ám mégis boldog órában nemcsak a lelkifurdalás
és a kétségbeesés keserűségét, de az önmegtagadás és az önuralom
édességét is megízlelte; mert anyja útmutatásával még közelebb került a
Jó Baráthoz, aki az apákénál erősebb, az anyákénál gyengédebb
szeretettel fogadja minden gyermekét.
Amy mocorgott és sóhajtott álmában, Jo pedig, mintha nem győzte
volna várni, hogy minél előbb jóvátehesse a hibáját, úgy nézett föl az
anyjára, amilyennek Mrs. March még sohasem látta az arcát.
– Hagytam, hogy a nap lemenjen a haragommal; nem akartam
megbocsátani Amynek, pedig ha nincs Laurie, ma talán már késő lett
volna! Hogy lehettem ilyen gonosz? – kérdezte halkan. Húga fölé hajolt,
és lágyan megsimogatta szétterülő nyirkos haját a párnán.
Amy fölpillantott, mintha meghallotta volna a szavait, és olyan
mosollyal tárta ki a karját, amelynek Jo nem állhatott ellen. Nem szóltak,
csak átölelték egymást, pokrócon keresztül. Mindent elfelejtettek, és
megpecsételték a kiengesztelődést egy békecsókkal.

IX. FEJEZET
Meg a Hiúság Vásárán
– Azt hiszem, ez a világ legnagyobb szerencséje, hogy ezek a
gyerekek épp most kapták meg a kanyarót! – mondta Meg egy áprilisi
estén, mialatt húgainak gyűrűjében a „világjáró” útiládába rakosgatta a
holmiját.
– És milyen kedves Annie Moffattól, hogy nem felejtette el az
ígéretét! Két teljes hét mulatság! Nagyszerű lesz! – felelte a szoknyákat
hajtogató Jo, aki úgy mozgott hosszú karjaival, akár egy szélmalom.
– Ráadásul milyen szép az idő! Ennek külön örülök! – tette hozzá
Beth, miközben pedánsan szétválogatta a nyakba és hajba való szalagokat
a legszebb dobozában, amelyet kölcsönadott a nagy alkalomra.
– Bár én mehetnék el szórakozni, hogy viselhessem ezt a sok
szépséget – mondta Amy, aki a szájában tartott gombostűkből művészi
mintákat rakott ki nővére tűpárnájába.
– Én is azt szeretném, ha együtt mehetnénk, de mivel ez nem
lehetséges, jól az emlékezetembe vésem a kalandjaimat, hogy majd
elmesélhessem őket, ha visszajövök. Ez a legkevesebb, amit megtehetek,
amiért ilyen kedvesek vagytok, hogy kölcsönadjátok a dolgaitokat és
segítetek a készülődésben – mondta Meg, körbehordozva tekintetét a
nagyon egyszerű toaletteken, amelyek tökéletesnek tűntek a testvérek
szemében.
– Mit adott neked anya a kincsesládából? – kíváncsiskodott Amy, aki
nem volt jelen, mikor felnyitották azt a bizonyos cédrusfa ládát,
amelyben Mrs. March a régi szép idők néhány kegytárgyát őrizte, azzal a
szándékkal, hogy megfelelő időben a lányainak ajándékozza őket.
– Egy pár selyemharisnyát, azt a szép, faragott legyezőt, és egy
bűbájos, kék szalagövet. Én az ibolyaszín selymet akartam, de már nincs
idő az átalakításra, ezért be kell érnem a régi tarlatánnal.
– Nagyon szép lesz az az új muszlinszoknyámmal; gyönyörűen
érvényre juttatja a szalagöv. Bár ne törtem volna el a korall karperecemet,
mert akkor most azt is kölcsön adhatnám! – sajnálkozott Jo, aki bőkezű

adakozó volt, de tárgyai többnyire olyan rozzant állapotban leledzettek,
hogy nemigen lehetett hasznukat venni.
– Van egy régi szép gyöngyös garnitúra a kincsesládában, de anya azt
mondta, fiatal lánynak a legszebb ékszere az élő virág, és Laurie
megígérte, hogy annyit küld, amennyit akarok! – felelte Meg. – Lássam
csak, akkor van az új szürke kimenőruhám – Beth, légy szíves,
pöndörítsd fel a tollat a kalapon! – aztán vasárnapra meg az estélyre ott a
puplin – tavaszra elég vastag, nem? Jaj nekem, de szép lett volna az
ibolyaszín selyem!
– Oda se neki, a bálra ott a tarlatán, fehérben úgyis olyan vagy, akár
egy angyal! – merengett Amy a cicomák felett.
– Nem elég mély a kivágása, és nem elég suhogó a szoknyája, de ezzel
kell beérnem. A kék otthoni ruhám, amióta kifordítottuk és újra
paszpóloztuk, majdnem olyan, mintha új lenne. A testhez álló, rövid
selyemkabátom egy cseppet sem divatos, a kalapomat össze sem lehet
hasonlítani Sallie-ével. Nem szeretnék zúgolódni, de keserű csalódást
okozott az ernyőm. Feketét kértem anyától, fehér fogantyúval, de ő
elfelejtette, és egy zöldet hozott, sárgás fogantyúval. Erős és mutatós,
úgyhogy nem lenne szabad panaszkodnom, de tudom, hogy szégyenkezni
fogok Annie arany végű selyem ernyője mellett! – sóhajtott Meg, és
nagyon helytelenítően nézett az apró ernyőre.
– Cseréld ki – tanácsolta Jo.
– Azt a szamárságot nem követem el, hogy megsértsem édesanyát,
amikor olyan sokat fáradozott, hogy összeszedje a dolgaimat. Nem
engedek a saját buta gondolataimnak. A selyemharisnyámban és a két pár
új kesztyűmben keresek vigaszt. Drága vagy, Jo, hogy ideadod a
magadét! Olyan gazdagnak és egész elegánsnak érzem magamat ezzel a
két új párral, és a kitisztított régivel! – Azzal egy elégedett pillantást
vetett a kesztyűs dobozára.
– Annie Moffatnak rózsaszín és kék szalagok vannak a hálófőkötőin;
tennétek az enyémre is? – kérdezte, mivel Beth akkor hozott egy nyaláb
habos muszlint, amelyek azon frissiben kerültek ki Hannah keze alól.
– Nem, én nem tennék, mert a díszes főkötő nem illik az egyszerű,
díszítetlen hálóinghez. Szegény ember ne szalagozza fel magát! – közölte
Jo határozottan.
– Lesz-e részem valaha is abban az örömben, hogy igazi csipke legyen
a ruhámon, és masni a főkötőimen? – kérdezte Meg haragosan.

– A múltkor még azt mondtad, hogy annak is örülsz, ha egyáltalán
elmehetsz Annie Moffathoz! – jegyezte meg Beth a maga csendes
módján.
– Azt is mondtam! Jó, örülök, és nem fogok prézsmitálni, de nem úgy
van, hogy minél többet kap valaki, annál többet akar? Nos, kész a
poggyászom, már csak az estélyimet kell berakni, de azt anya fogja
elcsomagolni! – derült föl Meg, mikor a tekintete tovavándorolt a félig
megtöltött útiládáról a számtalanszor vasalt és varrogatott fehér tárlatán
ruhára, amit az „estélyi ruhájának” nevezett.
Másnap ragyogóan szép idő volt, így Meg stílusosan vonulhatott el a
két hétig tartó mulatságba. Mrs. March elég kelletlenül egyezett bele a
látogatásba, mert attól tartott, hogy Margaret elégedetlenebbül tér haza,
mint ahogy elment. De a lány olyan szívhez szólóan könyörgött, és Sallie
is megígérte, hogy nagyon vigyázni fog rá, különben is, egy kis
szórakozás olyan jogosnak tűnt a kemény munkában eltelt tél után, hogy
az anya engedett, a lány pedig elindult, hogy először kóstoljon bele a
divatos életbe.
Moffaték nagyon divatosak voltak, és az egyszerű Meg először bizony
megszeppent a ház pompájától, és lakóinak eleganciájától. Viszont
kedves emberek is voltak, akármilyen üres életet éltek, úgyhogy
vendégük hamarosan felszabadult körükben. Talán ráérzett, anélkül, hogy
tudatos gondolattá formálódott volna benne, hogy Moffaték nem
különösebben pallérozott vagy intelligens emberek, és összes
aranyfüstjük sem takarhatja el a közönséges anyagot, amelyből készültek.
Kétségtelenül kellemes dolog pazar konyhát vinni, fényűző hintóban
kocsikázni, mindennap a legjobb ruhánkat viselni, és nem csinálni mást,
mint szórakozni. Megnek tökéletesen meg is felelt ez, és hamarosan
utánozni kezdte környezetének modorosságait, beszédmodorát; affektált,
kellemkedett, francia mondatokkal tűzdelte meg a beszédét, göndörítette
a haját, és a divatról csevegett, már amennyire tudott. Minél többet látott
Annie Moffat szép ruhatárából, annál jobban irigyelte, és nagyokat
sóhajtozott, hogy miért nem gazdag. Az otthon kopárnak, kietlennek
rémlett, a munka nehezebbnek tűnt, mint valaha. Meg az új kesztyű és a
selyemharisnya ellenére is úgy érezte, hogy ő egy mindenéből kiforgatott
és többszörösen megsebzett teremtés.
Ezzel együtt kevés ideje maradt a lamentálásra, mert a három fiatal
lány mindent elkövetett, hogy „jól érezze magát”. Vásároltak, sétáltak,

kocsikáztak és viziteltek egész nap; esténként színházba, operába jártak,
vagy otthon dévajkodtak, mert Annie-nak sok barátja volt, és tudta,
miként kell szórakoztatni őket. Nővérei roppant elegáns fiatal hölgyek
voltak, egyikük gyűrűs menyasszony, amit Meg nagyon érdekes és
regényes dolognak tartott. Mr. Moffat kövér, kedélyes öregúr volt, aki
ismerte az ő apját, Mrs. Moffat pedig kövér, kedélyes öreg hölgy, aki
ugyanúgy megkedvelte a vendéget, mint a lánya. Mindenki őt
kényeztette, és „Daisy”, ahogy becézték, a legjobb úton volt afelé, hogy
megszédüljön.
Mikor sor került az estélyre, úgy döntött, a puplin mégsem lesz jó,
mert a többi lány vékony ruhát öltött, és igen-igen kicsípte magát; így hát
előkerült a tárlatán, amely a szokottnál is ócskábbnak, ernyedtebbnek és
kopottabbnak látszott Sallie ropogós új toalettje mellett. Meg észrevette,
amint a lányok a ruhájára pillantanak, majd összenéznek, és égett az arca,
mert minden szelídsége ellenére nagyon büszke volt. Senki sem tett
megjegyzést, de Sallie felajánlotta, hogy megfésüli a haját, Annie, hogy
megköti az övét, Belle, a menyasszony pedig megdicsérte fehér karjait,
ám Meg ebben a kedvességben sem érzett mást, csupán szánakozást az ő
szegénysége fölött, és csak állt ott magányosan, nehéz szívvel, miközben
a többiek kacagtak, csevegtek, és úgy röpködtek ide-oda, mint megannyi
tüllpillangó. Már komolyan fájt a szíve, amikor a komorna behozott egy
doboz virágot. Mielőtt kinyithatta volna a száját, Annie már le is kapta a
doboz fedelét, és nagyot kiáltott a gyönyörű rózsák, hangaszálak,
páfrányok láttán.
– Biztos Belle-é! George mindig küld neki, de ezek most egyszerűen
elragadóak! – És Annie mélyen beszívta a virágillatot.
– A küldönc azt mondta, hogy Miss Marché – szólt közbe a komorna.
– És itt egy kártya is – nyújtotta Megnek a levélkét.
– Jaj de érdekes! Ki küldte? Nem is tudtuk, hogy udvarlód van! –
kiáltozták a lányok, roppant izgatottan és kíváncsian repesve körül
Meget.
– A levelet anyám küldte, a virágokat Laurie – válaszolta Meg
nyugodtan, bár nagyon hálás volt, amiért a fiú nem felejtette el.
– Csakugyan? – mondta Annie sajátságos pillantással. Meg a zsebébe
csúsztatta a levelet, mint talizmánt az irigység, a hiúság, és az alaptalan
gőg ellen. A néhány szerető szó megtette a hatását, és a virágok
felvidították szépségükkel.

Majdnem boldog volt ismét. Félretett magának pár szál páfrányt és
rózsát, a többiből pedig gyorsan csinos csokrokat kötött, hogy barátnői a
hajukba, mellükre, ruhájukra tűzhessék, és olyan kedvesen nyújtotta át
őket, hogy Clara, a legidősebb Moffat lány azt mondta, sose találkozott
„hozzá foghatóan bűbájos kis teremtéssel”; láthatólag őszintén el voltak
ragadtatva Meg csekély figyelmességétől. Ettől, hogy ő kedveskedett
nekik, Meg végképp magához tért szárnyaszegettségéből, és mikor
elindultak, hogy megmutassák magukat Mrs. Moffatnak, egy
boldogságtól ragyogó szemű alakot látott a tükörben, aki páfrányt tűzött a
hajába, rózsákat a ruhájára, és most még a tarlatán sem tűnt olyan
kopottnak.
Nagyon jól érezte magát ezen az estén; mindenki nagyon kedves volt
hozzá, és három bókot is kapott. Annie megénekeltette, valaki
megjegyezte, hogy feltűnően szép hangja van; Lincoln őrnagy
megkérdezte, ki „az az üde kisleány, akinek olyan gyönyörű szeme van”,
Mr. Moffat feltűnő figyelemmel vette körül egész este. Mindent
összevéve tehát igen jól érezte magát, egészen addig, míg ki nem
hallgatta valami társalgásnak a töredékét, amely rendkívüli módon
felzaklatta. Éppen az üvegházban ült, várva, hogy hozzák a fagylaltját,
mikor megszólalt egy hang a virágos fal másik oldalán:
– Mennyi idős?
– Azt hiszem, tizenhat vagy tizenhét – felelte egy másik hang.
– Óriási lenne valamelyik lánynak, nem? Sallie azt mondja, már
nagyon összeédesedtek, és az öregember valósággal imádja őket.
– Mrs. M.-nek megvannak a maga tervei, és merem állítani, hogy jól
fogja keverni a kártyát, bár egyelőre az elején tartanak. A lány láthatólag
nem sejti még – mondta Mrs. Moffat.
– Úgy füllentett a mamájáról, mintha tudná, de belepirult, mikor
meghozták a virágot. Szegényke, olyan csinos lenne, ha divatosabban
öltözne! Mit gondolsz, megsértődne, ha felajánlanánk, hogy
kölcsönadunk neki csütörtökre egy ruhát? – kérdezte egy újabb hang.
– Büszke, de nem hinném, hogy megsértődne, mert ez a lompos
tarlatán az egyetlen ruhája. Akár el is szakíthatja ma este, ami jó ürügy,
hogy felkínáljunk neki egy tisztességeset.
– Hát majd meglátjuk. Meghívom figyelmességből a fiatal Laurence-t,
akkor legalább mindenki jól fog szórakozni.

Ekkor betoppant a fagylalttal Meg barátja, aki lángvörösre pirult és
meglehetősen zaklatott állapotban találta a lányt. Valóban büszke volt, és
most jól is jött a büszkeség, mert ennek a segítségével rejthette el a
szégyenét, a haragját és az utálatát afölött, amit most hallott; mert
akármilyen ártatlan és jóhiszemű volt, barátnőinek pletykálkodását nem
lehetett félreérteni. Megpróbálta elfelejteni, de nem tudta, és addig
hajtogatta magában: „Mrs. M.-nek megvannak a maga tervei”, „füllentett
a mamájáról”, és „lompos tarlatán”, míg ott tartott, hogy mindjárt elsírja
magát, hazarohan, kiönti minden búját-baját, és tanácsot kér. Mivel pedig
ezt nem tehette, mindent elkövetett, hogy vidámnak látsszék, és ez olyan
jól sikerült neki, hogy senki sem sejthette róla, mekkora erőfeszítésébe
kerül. Mindenesetre nagyon örült, mikor véget ért az estély, és
elmenekülhetett az ágyba, ahol zavartalanul gondolkozhatott,
töprenghetett és mérgelődhetett, míg bele nem fájdult a feje, és hűthette
égő arcát a könnyeivel. Azok a butácska, bár jó szándékú szavak egy új
világot nyitottak meg előtte, és megzavarták a békességét a réginek,
amelyben eddig gyermeki boldogsággal éldegélt. Laurie-hoz fűződő
ártatlan barátságát beszennyezte a véletlenül kihallgatott badar beszéd;
anyjába vetett hitét is megrendítette kissé, hogy ilyen otromba terveket
tulajdonított neki Mrs. Moffat, aki mindenkit magából ítélt meg; és a
józan elhatározást, hogy be fogja érni a szegény ember lányához illő
egyszerű ruhatárral, megingatta azoknak a lányoknak a szükségtelen
szánakozása, akiknek a számára a kopott ruha volt a létező legnagyobb
csapás az ég alatt.
Szegény Meg rosszul aludt, és égő szemmel, keserűen ébredt. Félig
neheztelt a barátnőire, félig szégyellte magát, amiért nem beszél őszintén,
hogy egyszer s mindenkorra tisztázza a dolgokat. Mindenki csak
darvadozott azon a reggelen; dél lett, mire a lányok elegendő energiát
találtak magukban, hogy folytassák szokott tevékenységüket. Megnek
rögtön feltűnt valami a barátnői viselkedésében; több tisztelettel bántak
vele, gyengéd érdeklődést tanúsítottak a mondanivalója iránt, és a
szemükből leplezetlenül sugárzott a kíváncsiság. Ő ezt meglepőnek és
hízelgőnek találta, amíg Belle kisasszony föl nem nézett az írásból, és
meg nem jegyezte érzelem dús arccal:
– Daisy, drágám, csütörtökre meghívtam a barátodat, Mr. Laurence-t!
Annyira szeretnénk megismerni, és ez a legcsekélyebb udvariasság,
amivel neked tartozunk!

Meg elpirult, de a vásott kisördög arra ösztökélte, hogy szemérmesen
válaszoljon:
– Nagyon kedves vagy, de attól félek, nem jön el.
– Miért nem, chérie? – kérdezte Belle kisasszony.
– Túl koros.
– De gyermekem, hogy érted ezt? Könyörgöm, áruld el, hány éves! –
kiáltotta Clara kisasszony.
– Ha jól tudom, majdnem hetven – válaszolta Meg, és az öltéseket
számolta, hogy elrejtse kaján tekintetét.
– Te huncut! A fiatalembert kérdeztük! – nevetett Belle kisasszony.
– Nincs ott semmiféle fiatalember. Laurie csak egy kisfiú – felelte
Meg, és most ő kacagott, mert a testvérek igen sajátságosan néztek össze.
Hogy valaki így írja le állítólagos udvarlóját!
– Körülbelül egyidős veled – vélte Nan.
– Inkább Jo húgommal. Én tizenhét leszek augusztusban! – vágott
vissza Meg, és fölvetette a fejét.
– Nagyon kedves tőle, hogy virágot küld, nem? – kérdezte mindentudó
arccal Annie.
– Igen, sűrűn tesz ilyet, mert az ő házuk tele van virágokkal, és mi
annyira szeretjük őket! Anyám és az öreg Mr. Laurence jó barátok, ezért
természetes, hogy a gyerekek együtt játszanak – mondta Meg, abban a
reményben, hogy a lányok nem feszegetik tovább a témát.
– Nyilvánvaló, hogy Daisy még nem tudja – bólintott Clara
kisasszony, Belle-nek címezve szavait.
– Minő idilli ártatlanság! – vont vállat Belle kisasszony.
– Elmegyek, venni akarok ezt-azt a lányaimnak; hozhatok valamit az
ifjú hölgyeknek? – kérdezte Mrs. Moffat, aki úgy dübörgött be a szobába,
mint egy selyembe és csipkébe burkolt elefánt.
– Köszönöm szépen, nem, asszonyom – felelte Sallie. – Nekem itt van
csütörtökre a rózsaszín selymem, úgyhogy nem kívánok semmit.
– Én sem… – kezdte Meg, ám a torkán akadt a szó, mert eszébe jutott,
hogy számos dolgot kíván, amelyeknek egyikét sem kaphatja meg.
– Mit veszel fel? – kérdezte Sallie.
– A régi fehéret, ha meg tudom varrni úgy, hogy ne legyen feltűnő;
mert sajnos, tegnap este elszakadt – mondta Meg, könnyed hangra
törekedve, bár igen kínosan érezte magát.

– Miért nem hozatsz hazulról egy másikat? – kérdezte Sallie, aki nem
volt valami jó megfigyelő.
– Mert nincs másik. – Nagy erőfeszítésébe került, hogy ezt kimondja,
de Sallie nem vette észre, és meglepetten kiáltotta:
– Nincs? De fura…! – Nem fejezte be, mert Belle megrázta a fejét, és
kedvesen közbeszólt:
– Egyáltalán nem fura; mi értelme a sok ruhának, ha nem jár
társaságba? Akkor sem kellene hazulról hozatnod, Daisy, ha egy tucat
ruhád lenne itthon, mert van itt nekem egy tündéri kék selymem, amit
kinőttem. Ugye, drágám, felveszed a kedvemért?
– Nagyon kedves vagy, de nekem nincs semmi kifogásom a régi ellen,
ha a ti szemeteket sem bántja. Épp megfelel egy magamfajta kislánynak –
válaszolta Meg.
– De szerezd már meg nekem azt az örömet, hogy kiöltöztethesselek!
Olyan borzasztóan szeretném, és igazi kis szépség lehetnél, ha itt-ott
igazítanának rajtad. Addig nem is láthat senki, amíg nem készültem el
veled; váratlanul ütünk rajtuk, mint a bálba menő Hamupipőke és a
tündérkeresztanyja! – folytatta behízelgően Belle.
Ilyen kedves ajánlatot Meg sem utasíthatott vissza. Annyira szerette
volna látni, lenne-e belőle „igazi kis szépség” megfelelő igazítás után,
hogy elfelejtette Moffaték iránti fenntartásait.
Csütörtök este Belle bezárkózott a komornájával, és ketten együtt
igazi dámát formáltak Megből. Besütötték, felgöndörítették haját,
valamilyen illatosan fénylő púdert hintettek a nyakára meg a vállára,
korallszínű balzsammal kenték be a száját, hogy pirosabb legyen, és
Hortense még hozzátett volna un soupçon de2 rúzst, ha Meg fel nem
lázad. Befűzték egy égszínkék ruhához, ami olyan szűk volt, hogy alig
kapott benne levegőt, és olyan mélyen kivágott, hogy a szemérmes Meg
belepirult, mikor meglátta magát a tükörben. A ruhát ezüst filigrán
garnitúra egészítette ki: karkötők, nyaklánc, bross, sőt még fülbevaló is,
amit Hortense észrevehetetlen, rózsaszín selyemcérnával erősített Meg
fülére. Miután a fátyol rüss és a bimbózó tearózsák csokra eltakart
valamennyit a dekoltázsból, Meg is hajlandó volt közszemlére tenni szép
fehér vállát, a magas sarkú, kék selyem cipellővel pedig végképp teljesült
minden kívánsága. Csipkés zsebkendő, tollas legyező, ezüst fogantyúba
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erősített virágcsokor egészítette ki a toalettjét. Belle kisasszony olyan
elégedetten szemlélte, mint egy kislány az új ruhába öltöztetett babáját.
– Mademoiselle nagyon charmante, nagyon szép, hát nem? – kiáltotta
Hortense, affektált elragadtatással csapva össze a kezét.
– Gyere, mutasd meg magadat! – hívta Belle kisasszony, és előrement,
mutatva az utat a szobába, ahol a többiek vártak rájuk.
Meg csilingelő fülbevalókkal, lebegő tincsekkel, dobogó szívvel
suhogott utána, és úgy érezte, most kezdődött csak el a „mulatság”, mert
a tükör valóban „egy kis szépséget” mutatott. Barátnői lelkesen
ismételgették a hízelgő kifejezést. Meg percekig csak állt, élvezve
kölcsönzött tollainak pompáját, miközben a többiek úgy csörögtök
körülötte, akár a szarkák.
– Amíg én felöltözöm, vedd elő, Nan, és taníts meg, hogy kell járni az
uszállyal meg ebben a magas sarkú cipőben, nehogy megbotoljon! Clara,
keresd meg az ezüst pillangódat, és tűzd fel baloldalt azt a hosszú loknit;
egyébként senki se merészeljen hozzányúlni elbűvölő remekemhez! –
rendelkezett Belle, és elsietett, roppant elégedetten sajátmagával.
– Félek lemenni! Olyan furának, merevnek és félmeztelennek érzem
magamat! – panaszkodott Meg Sallie-nek, amikor csengettek, és Mrs.
Moffat haladéktalanul kérette a fiatal hölgyeket.
– Egyáltalán nem emlékeztetsz önmagádra, de roppant bájos vagy! Én
sehol se vagyok melletted, de hát Belle-nek fenomenális ízlése van.
Egész franciás jelenség lettél, biztosíthatlak! Engedd le a csokrodat, ne is
foglalkozz vele, és vigyázz, meg ne botolj! – oktatta Sallie, aki igyekezett
nem orrolni azért, hogy Meg mennyivel csinosabb nála.
Margaret észben tartotta a figyelmeztetést, és sikerült is megérkeznie a
földszinti szalonba, ahol már ott voltak Moffaték és néhány korai vendég.
Nagyon hamar rájött, hogy az elegáns ruhának igenis van valamilyen
varázsa, amely vonz egy bizonyos embercsoportot, és biztosítja
tiszteletüket. Több fiatal hölgy, akik eddig tudomást sem vettek róla,
egyszerre feltűnően gyöngédnek mutatkozott; több fiatal úr, akik az
estélyen csak bámulták, most bezzeg nem csak bámultak, de kérték, hogy
mutassák be őket, majd pedig mindenféle sületlen, de kellemes dolgot
hordtak össze; és több öreg dáma, akik a pamlagokon ülve szapulták a
társaság fennmaradó részét, egyszerre érdeklődni kezdtek, hogy ki légyen
Meg. Hallotta is, amint Mrs. Moffat azt feleli az egyiknek: – Daisy
March, az apja ezredes; az egyik legjobb család, de hát a szerencse

állhatatlansága, tudod; közeli barátai Laurence-éknek; elbájoló kis
teremtés, biztosíthatlak, az én Nedem egészen odáig van érte!
– Egek! – válaszolta az öreg dáma, és elővette lornyonját, hogy újabb
szemlét tartson Meg fölött, aki megpróbált olyan arcot vágni, mintha
semmit sem hallott volna, és nem botránkozott volna meg Mrs. Moffat
füllentésein.
A „fura érzés” nem múlt el, de Meg elhatározta, hogy a társasági ifjú
hölgy szerepét fogja játszani, és ilyen módon remekül elboldogult, noha
az oldala megfájdult a szűk fűzőben, örökké útban volt neki az uszálya,
és nem szabadulhatott a félelemtől, hogy a fülönfüggője leesik, és vagy
eltörik, vagy elvész. Éppen egy magát szellemesnek képzelő ifjú
úriember gyenge élcein kacarászott, kacéran forgatva a legyezőjét,
amikor a torkán akadt a nevetés, mert éppen szemközt meglátta Laurie-t!
A fiú leplezetlen csodálkozással bámulta, sőt, gondolta Meg, mintha
helytelenítés is lett volna a tekintetében, mert, noha meghajolt és
mosolygott, volt valami becsületes nézésében, amitől a lány elvörösödött,
és azt kívánta, bár a régi ruhája lenne rajta. Zavarának betetőzésére azt is
észrevette, hogy Belle oldalba böki Annie-t, aztán előbb őrá sandítanak,
majd Laurie-ra, aki, Meg örömére, még a szokottnál is félénkebbnek és
kisfiúsabbnak tetszett.
„Buta libák, hogy ilyen bogarakat dugnak a fülembe! Úgyse érdekel,
és nem engedem, hogy egy cseppet is megváltoztasson!” – gondolta Meg.
Keresztülsuhogott a szobán, hogy kezet rázzon barátjával.
– Örülök, hogy eljöttél; már attól féltem, nem teszed! – mondta a
legfelnőttesebb modorában.
– Jo akarta, hogy eljöjjek, aztán számoljak be nekik, hogy néztél ki,
tehát eljöttem – felelte Laurie.
– És mit fogsz mondani neki? – kérdezte Meg, mert hirtelen nagyon
kíváncsi lett Laurie véleményére, ugyanakkor, életében először,
feszélyezte a fiú.
– Azt, hogy nem tudom, mert olyan felnőttnek látszol, és annyira nem
emlékeztetsz önmagádra, hogy egészen megijesztesz – válaszolta a
kesztyűje gombját babráló Laurie.
– Ne beszélj képtelenséget! A lányok kiöltöztettek tréfából. Nekem
tetszik. Mit gondolsz, nagy szemeket meresztene Jo, ha meglátna? –
Mindenképpen ki akarta szedni Laurie-ból, hogy szerinte előnyös-e ez a
változás.

– Gondolom, igen – felelte Laurie komoran.
– Neked nem tetszem? – kérdezte Meg.
– Nem! – vágta rá nyersen.
– Miért nem? – riadt meg a lány.
Laurie olyan pillantást vetett a bodorított fürtökre, a csupasz vállakra
és a lélegzetelállító ruhára, amitől Meg jobban elszégyellte magát, mint a
választól, amelyben egy szemernyi sem volt a fiú szokott
udvariasságából:
– Nem szeretem a cikornyát és a cifrálkodást!
Ez már túl sok volt egy ilyen éretlen suhanctól! Meg ott is hagyta,
miután haragosan odavetette: – A legripőkebb fiú vagy, akit láttam
valaha!
Rendkívül bosszúsan megállt egy néptelen ablaknál, hogy égő arcát
hűtse, mert a szoros ruhától kínosan lángvörösre pirult. Arra ment
Lincoln őrnagy, és egy perccel később Meg hallotta, amint így szól az
anyjához:
– Kész bolondot csinálnak abból a kislányból! Meg akartam mutatni
neked, de ezek teljesen elrontották. Olyan már, mint egy bábu!
„Ó, egek!” – sóhajtott Meg. – „Bár lett volna annyi eszem, hogy a
magam holmiját viselem, akkor talán nem viszolyognának tőlem, és
nekem sem kellene szégyenkeznem!”
A hűvös üvegnek támasztotta homlokát, és úgy helyezkedett, hogy
félig elrejtse a függöny, azt se bánta, hogy épp a kedvenc muzsikáját
játsszák. Egyszer csak megérintette valaki, és mikor odafordult, látta,
hogy Laurie az. Bűnbánó arccal, a legszebb meghajlásával nyújtotta a
kezét:
– Kérlek, bocsásd meg a ripőkségemet! Gyere, egyél meg velem egy
fagylaltot!
– Attól félek, az kellemetlen lenne számodra – felelte Meg, aki
megpróbált sértettnek látszani, de ez egyáltalán nem sikerült.
– Egy szemernyit sem. Gyere már, jó kisfiú leszek! A ruhád nem
tetszik, de te egyszerűen… mennyei vagy! – Úgy lebegtette a kezét,
mintha nem lennének szavai a csodálatához.
Meg elmosolyodott, megengesztelődött, és odasúgta: – Vigyázz, rá ne
gázolj az uszályomra, mert elesel! Az életem átka ez a szoknya, buta liba
voltam, hogy fölvettem!

– Tűzd a nyakadba, akkor lesz belőle valami hasznod – javasolta
Laurie, a kék cipellőket nézve, amelyek láthatólag elnyerték a tetszését.
– Laurie, szeretném, ha megtennél nekem egy szívességet!
Megteszed? – kérdezte a lány.
– De mennyire! – felelte Laurie buzgón.
– Kérlek, ne mondd el otthon, milyen ruhában láttál ma este! Nem
értenék, mi ebben a tréfa, és anya csak nyugtalankodna miatta.
„Akkor miért csináltad?” – kérdezte Laurie szeme, de olyan
félreérthetetlenül, hogy Meg sietve folytatta: – Magam akarom
elmondani nekik, hogy meggyónhassam anyának, milyen ostobán
viselkedtem. De ezt nekem kell megtennem. Akkor nem szólsz, ugye?
– Szavamat adom, hogy nem; de akkor mit mondjak, ha kérdeznek?
– Csak annyit, hogy jól festettem, és jól szórakoztam.
– Az elsőt őszinte szívvel mondhatom, de mi van a másodikkal? Nem
úgy festesz, mint aki jól mulat… – Olyan arccal nézett rá, hogy Meg
kénytelen volt válaszolni:
– Nem, nem, most nem… – súgta. – Ne gondold, hogy szörnyeteg
vagyok; én csak szórakozni akartam, de úgy veszem észre, ez a módja
nem megy nekem. Kezdek belefáradni.
– Itt jön Ned Moffat. Hát ez meg mit akar? – Laurie úgy ráncolta
fekete szemöldökét, mintha egyáltalán nem tekintené az estély kellemes
tartozékának az ifjú házigazdát.
– Micsoda unalmas fráter! – pihegte Meg olyan bágyatag arccal, ami
mérhetetlenül mulattatta Laurie-t.
Legközelebb a vacsoránál látta viszont Meget; pezsgőt ivott Ned
Moffat és Fisher nevű barátja társaságában, akik úgy viselkedtek, „mint
két bolond”, állapította meg magában Laurie, aki testvéries jogának
tartotta, hogy őrködjön a March lányok felett, és megküzdjön értük, ha
kell.
– Rettentő fejfájásod lesz holnap, ha ilyet iszol! Én nem tenném, Meg!
Anyád sem helyeselné! – súgta a lány székéhez hajolva, amikor Ned
elfordult, hogy újra töltse Meg poharát, Fisher pedig lehajolt, hogy
fölemelje a legyezőjét.
– Ma este nem Meg vagyok, hanem „bábu”, aki mindenféle őrültséget
csinál! Holnap eldobom a „cicomáimat és a cifraságaimat”, és eltökélten
jó leszek ismét! – felelte a lány, affektált, kurta kacajjal.

– Bár holnap lenne már! – mormolta Laurie, és elballagott. Nem
tetszett neki a változás, amit a lányban tapasztalt.
Meg táncolt, flörtölt, csacsogott és kuncogott, mint a többi lány;
vacsora után dadogó németséggel kezdett beszélni, majdnem elgáncsolta
a partnerét az uszályával, egyáltalán annyira átadta magát a mulatságnak,
hogy Laurie megbotránkozott, és már a dörgedelmet fogalmazta
magában. Ám nem volt alkalma előadnia, mert a lány következetesen
kerülte, amíg Laurie oda nem jött jó éjszakát kívánni.
– Emlékezz! – figyelmeztette Meg, és kísérletet tett egy mosolyra,
mert a rettentő fejfájás már elkezdődött.
– Lakat lesz a számon! – ígérte Laurie drámai mozdulattal, majd
elvonult.
Ez a kis közjáték fölkeltette Annie kíváncsiságát, de Meg most már
túlságosan elfáradt a pletykázáshoz. Úgy érezte, maskarádéban volt, és
korántsem szórakozott olyan jól, mint várta. Pénteken egész nap rosszul
érezte magát, és mire szombaton hazament, meglehetősen elege lett a
fényűzéstől, mert míg mindig nagyon elnyűtt állapotban volt a csütörtöki
mulatságtól.
– Olyan kellemes, ha nem kell mindig beszélni, és félretehetjük a
társasági modort! Jó dolog az otthon, ha nem is nagyon csillogó! –
közölte vasárnap este anyjával és Jo-val.
– Örömmel hallom, szívem, mert attól féltem, szegényesnek és
unalmasnak fogod találni az otthonodat az elegáns ház után – felelte Mrs.
March, aki aznap nem egy aggodalmas pillantást vetett a lányára, mert az
anyai szem gyorsan meglát minden változást a gyermeke arcában.
Meg jó humorral mesélt kalandjairól, és többször elismételte, milyen
remekül érezte magát, ennek ellenére látszott rajta, hogy nyomasztja
valami. Miután a két kicsi elment lefeküdni, Meg töprengve bámult a
tűzbe, és nagyon keveset szólt. Mikor az óra kilencet ütött, és Jo azt
javasolta, fújjanak takarodót, Meg hirtelen felállt, átült Beth zsámolyára,
anyja térdére hajtotta a fejét, és bátran azt mondta:
– Édesanya, „gyónni” akarok.
– Gondoltam. Mi az, angyalom?
– Kimenjek? – kérdezte a tapintatos Jo.
– Dehogy menj; nem mondok el neked mindig mindent? Szégyelltem
szóba hozni a gyerekek előtt, de most már meg kell tudnotok, miféle
rémségeket műveltem Moffatéknál.

– Hallgatunk – mondta Mrs. March. Mosolygott, ám egy kicsit
nyugtalan volt az arca.
– Azt meséltem, hogy kiöltöztettek, de azt nem, hogy bepúdereztek,
befűztek és beondoláltak, úgyhogy olyan lettem, mint egy divatkép.
Laurie szerint nem viselkedtem illedelmesen, tudom, hogy ez a
véleménye, még ha nem is mondta ki, és egy férfi azt mondta rám, hogy
„bábu” vagyok. Tudom, hogy butaságot csináltam, de annyit hízelegtek,
azt mondták, igazi szépség vagyok, meg összehordtak hetet-havat, és én
engedtem, hogy bolondot csináljanak belőlem.
– Ennyi az egész? – kérdezte Jo. Mrs. March szótlanul nézte lányának
lehajtott, szép arcát, és nem volt szíve megdorgálni e csekély
csacskaságokért.
– Nem; pezsgőt is ittam, kacérkodni próbáltam, szóval mindenestől
fertelmes voltam! – ostorozta magát Meg.
– Azt hiszem, van itt még más is. – Mrs. March megsimogatta a
bársonyos arcot, amely hirtelen kipirult az érintésétől.
– Igen – felelte Meg habozva. – Nagy szamárság, de akkor is el fogom
mondani, mert utálom, hogy az emberek ilyeneket mondanak és
gondolnak rólunk meg Laurie-ról.
Előadta a Moffatéknál hallott összes pletykát. Jo látta, hogyan
keskenyedik el anyjuk szája, mintha nagyon nem tetszene neki, hogy
ilyen gondolatokat ültetnek Meg ártatlan fejébe.
– Még ilyen zöldséget! – méltatlankodott Jo. – Miért nem rontottál be
oda, hogy ott helyben közöld velük?
– Nem tehettem, olyan kínos volt! Először csak véletlenül ütötte meg a
fülemet, aztán meg a dühtől és a szégyenkezéstől teljesen elfelejtettem,
hogy ott kellene hagynom őket!
– Na, csak egyszer találkozzak Annie Moffattal! Majd én
megmutatom neked, hogy kell kezelni az ilyen sületlenségeket! Még
hogy nekünk „terveink” vannak, és azért viselkedünk kedvesen Laurieval, mert hátha feleségül vesz! Üvölteni fog, ha elmondom neki, miféle
badarságokat hordanak össze rólunk, szegény gyermekekről! – De Jo már
kacagott is, utólag olyan nevetségesnek tűnt a dolog.
– Sose bocsátom meg neked, ha elmondod Laurie-nak! – kiáltotta Meg
rémülten. – Ezt nem szabad megtennie, ugye nem szabad, anya?
– Nehogy a szájatokra vegyétek ezt az ostoba pletykát, és felejtsétek
el, amilyen hamar csak tudjátok! – szólt Mrs. March szigorúan. – Meg,

nagyon oktalan voltam, hogy elengedtelek olyan emberek közé, akikről
szinte semmit sem tudok – tulajdonképpen jók, ezt ki merem jelenteni,
viszont anyagiasak, rossz neveltetésűek, és tele vannak ezekkel az alpári
elképzelésekkel a fiatalságról. Kimondhatatlanul fájlalom azt, amit ez a
látogatás árthatott neked, Meg.
– Ne aggódj; nem fogom engedni, hogy bántson. Elfelejtem a rosszat,
egyedül a jóra emlékezem, mert remekül szórakoztam, és nagyon
köszönöm, hogy elengedtél. Nem fogok érzelegni vagy zúgolódni, anya,
tudom, hogy csak egy buta kislány vagyok; szépen megülök melletted,
amíg fel nem növök annyira, hogy megállják a saját lábamon. De akkor is
olyan jó, ha az embert dicsérik, meg körülhízelgik; nem állíthatom, hogy
nem örülök neki! – mondta Meg, félig-meddig szégyenkezve a
vallomáson.
– Ez tökéletesen természetes és ártatlan dolog, ha az öröm nem fajul
mániává, olyan dolgokra késztetve, amelyek oktalanok és méltatlanok
egy lányhoz. Tanuld meg felismerni és méltányolni az értékes dicséretet,
Meg, és azzal nyerd el a kiváló emberek tetszését, hogy ugyanolyan
szerény vagy, mint amilyen szép.
Margaret egy darabig töprengett; Jo közben hátratett kézzel ácsorgott,
érdeklődő, ugyanakkor kissé zavart képpel, mert szokatlan volt látni,
amint Meg pirulva emleget csodálatot, udvarlókat meg hasonlókat; Jonak úgy rémlett, hogy nővére ebben a két hétben döbbenetesen sokat nőtt,
és átlépőben van egy olyan világba, ahova ő nem követheti.
– Anya, vannak neked „terveid”, ahogy Mrs. Moffat mondta? –
kérdezte pironkodva Meg.
– Igen, drágám, méghozzá nagyon sok; minden anyának vannak, noha
úgy vélem, az enyémek némileg eltérnek Mrs. Moffat terveitől. Most
beszélek néhányról, mert eljött az idő, amikor ez a te romantikus fejed és
szíved egyetlen szó hatására is foglalkozni kezd egy nagyon komoly
kérdéssel.
Fiatal vagy, de nem annyira, hogy ne érthess meg; és az ilyen
magyarázatokat legjobb az anya szájából hallani. Jo, egyszer eljöhet a te
időd is, úgyhogy figyelj ide a „terveimre”, és segítsd megvalósuláshoz
őket, ha jók.
Ünnepélyes arccal ereszkedett le Jo a szék karfájára. Mrs. March
megfogta lányainak kezét, és így szólt a maga komoly, mégis nyájas
módján:

– Azt akarom, hogy a lányaim legyenek gyönyörűek, műveltek és jók,
hogy csodálják, szeressék, tiszteljék őket, hogy derűs ifjúság után jól és
bölcsen válasszanak társat, hogy hasznos és örömteli életet éljenek, olyan
kevés gonddal és bánattal, amennyit Isten jónak lát rájuk mérni. Nőnek
nem juthat különb és boldogabb sors, minthogy egy derék férfi társa
lehessen, és őszintén remélem, hogy lányaim is megismerhetik ezt a
nagyszerű élményt. Természetes, hogy ilyenekre gondolsz, Meg; helyes,
ha reménykedsz benne, és várod, bölcsen teszed, ha felkészülsz rá, mert
így, ha eljön az idő, készen állsz a feladatokra, és érdemes leszel az
örömre. Drága kislányaim, nagy terveim vannak veletek, de nem arra
vágyom, hogy szenzáció legyetek a társaságban, gazdag emberekhez
menjetek feleségül, csak azért, mert gazdagok, vagy fényűző házban
lakjatok, amely nem otthon, mert hiányzik belőle a szeretet. A pénz
hasznos, értékes – sőt, ha jól használják, nemes – dolog, de nem akarom,
hogy úgy gondoljatok rá, hogy ez az első számú cél, amelyért küzdeni
érdemes. Inkább lássalak benneteket szegény férj oldalán, aki szeret, és
boldoggá tesz, mint boldogtalan királynőknek, önbecsülés híján.
– Belle azt mondja, a szegény lányoknak semmi esélyük, hacsak nem
teszik magukat a kirakatba – sóhajtott Meg.
– Akkor vénkisasszonyok leszünk! – jelentette ki Jo kategorikusan.
– Helyes, Jo! Különb élet boldog vénkisasszonynak lenni, mint
boldogtalan feleségnek, vagy olyan lánynak, aki hajadonhoz nem illő
módon vadászik férjre! – mondta határozottan Mrs. March. – Ne
szomorkodj, Meg: a szegénység ritkán vonzza a tiszta szívű szerelmest.
Az általam ismert legértékesebb és legjobban tisztelt asszonyok között
számos szegény lány akadt, de annyira szeretetre méltók voltak, hogy
nem maradhattak vénkisasszonyok. Bízd ezt az időre. Hozz örömet ebbe
a házba, hogy megtanuld, milyen légy a saját otthonodban; és ha nem
kínálkozik ilyen, akkor is megtanulod, hogy itthon legyél elégedett. Egy
dolgot ne feledjetek, lányaim: anya mindig a bizalmasotok, apa a
barátotok lesz, és mindketten abban bizakodunk, és azt reméljük, hogy a
lányaink, akár férjhez mennek, akár nem, életünk büszkeségei és vigaszai
lesznek.
– Azok leszünk, édesanya, azok leszünk! – kiáltották tiszta szívből,
majd pedig jó éjszakát kívántak egymásnak.

X. FEJEZET
A. P. K és a P. H.
Beköszöntött a tavasz, és vele mindenféle új mulatság, a hosszabbodó
délutánok bőséges időt kínáltak munkára és játékokra. Rendbe kellett
szedni a kis kertet, ahol minden nővérnek jutott egy-egy negyedrész. „Ha
Kínába látnám, akkor is tudnám, mék főd mék jányé!” – szokta volt
mondani Hannah, és igaza is volt, mert a lányok ízlése ugyanolyan eltérő
volt, mint a jellemük. Megében rózsa, heliotrop, mirtusz, és egy apró
narancsfa nőtt. Jo-é évről-évre változott, mert ő folyton kísérletezett: az
idén napraforgót plántált, ezt a hálás, barátságos növényt, hogy
„Kotkodács néninek” és fészekaljának legyen mit ennie. Beth kertjében
régimódi virágok illatoztak: szagosbükköny, rezeda, szarkaláb, szegfű,
árvácska, ruta, továbbá tyúkhúr a szárnyasoknak, gyöngymenta a
cicáknak. Árnyéban lugas volt – eléggé kicsi és roskatag, bár azért
szemrevaló – amelyen lonc meg hajnalka színes tölcsérei és harangjai
fonódtak szép koszorúkba; de ültetett szálas, fehér liliomot, törékeny
páfrányt, és annyi ragyogó, festői virágot, ahány csak hajlandó volt
kihajtani a földjéből.
Ha szép idő volt, kertészkedtek, csónakáztak a folyón, növényeket
gyűjtöttek; ha esett, otthon űztek többé-kevésbé eredeti, régi és új
játékokat. Ezek közé tartozott a E K.; mivel nagyon divatoztak a titkos
társaságok, úgy döntöttek, nekik is kell egy, és mivel mindnyájan
rajongtak Dickensért, kinevezték magukat Pickwick Klubnak. Néhány
kihagyást leszámítva egy éve működött a klub. Szombat esténként
találkoztak a nagy padlásszobában, ahol így zajlott le a ceremónia:
Három széket állítottak sorba egy asztal elé, amelyen volt egy lámpa,
négy fehér jelvény, rajtuk eltérő színű nagy betűkkel a „P. K.”
monogram, és a Pickwick Portfolió című hetilap, amelyhez mindnyájan
hozzájárultak valamivel. Jo, aki imádta a tollat meg a tintát, volt a
szerkesztője. Hétkor a négy tag felkapaszkodott a padlásra, homlokukra
kötötték a

jelvényt, és ünnepélyesen helyet foglaltak. Meg, mint legidősebb, Samuel
Pickwick volt; az irodalmi hajlamú Jo lett Augustus Snodgrass; Bethet,
mert rózsás és gömbölyű volt, kinevezték Tracy Tupmanná, Amyt pedig
Nathaniel Winkle-lé, mert ő mindig olyat akart csinálni, amit nem tudott.
Pickwick, az elnök, felolvasta az újságból az eredeti meséket, verseket,
helyi híreket, mulatságos hirdetéseket, és az üzeneteket, amelyekben
jóízűen csipkelődtek egymás hibáin és gyarlóságain. Az egyik
alkalommal Mr. Pickwick az orrára biggyesztett egy okulárét, amelyben
nem volt üveg, megkopogtatta az asztalt, krákogott, addig meredt szúrós
szemmel a székén billegő Mr. Snodgrassra, amíg az föl nem vett egy
valamivel ildomosabb tartást, majd olvasni kezdte:

Pickwick Portfolio
18. május 20.
POÉTÁK ZUGOLYA

Óda az évfordulóra
Találkozónkat a lelkesek
Pickwick Hallban ünnepelik,
Magasztosan köszönt reánk
Évnapunk, az ötvenkettedik.
Itt vagyunk jó egészségben,
Hiánytalan a kis csapat.
Van nagy kézrázás, és örömmel
Látjuk az ismerős arcokat.
Okuláris Pickwickünket
Köszöntse illő hódolat!
Áll ő a helyzet magaslatán,
S felolvassa hetilapunkat.
Habár náthától szenved,
Gyönyörű ez az oráció!
Krákogások között mannás szavakat

Hallgatni kész passzió.
Itt, a langaléta Snodgrass
Kecsesen, mint egy elefánt;
Barna képe nyájasságot
Sugárz a klub iránt.
Poétái lángolásának
Sors nem szabhat határt;
Lásd homlokán a géniuszt,
És orrán a tintapacát!

Ül mellette békés Tupman,
Ki rózsásan mosolyog,
S ha nagyon vicces a poén,
A székéről lepotyog.
Itt a finnyás kis Winkle,
Helyén minden hajaszála;
S noha viszolyg arcot mosni,
Ő az illemtudásnak példája.
Az év elszállt, de mi megvagyunk,
A klub tréfál, olvas, nevet,
Robog a literátus úton,
Mely a dicsőséghez vezet.
Virágozzék hát zsúr nálunk,
Koszorúzza zöld babér,
Örvendjünk, hogy munkálhatunk
A víg és hasznos PK-ért!
A. SNODGRASS
_______________________________
AZ ÁLARCOS ESKÜVŐ
Velencei mese

A márványlépcsőhöz sorra érkeztek a gondolák: hozták a káprázatos
öltözékű vendégeket Adelon grófjának fényes mulatságára. A fejedelmi
termekben lovagok és dámák, tündérek és apródok, viráglányok és
szerzetesek járták vígan a táncot. Csengő hangok, szépséges melódiák
szálltak a légben, zenével és derűvel állt a maszkabál.
– Látta felséged Viola úrnőt ma este? – kérdezte a gáláns trubadúr a
tündér királynőtől, akit karján vezetett a csarnokban.
– Igen, láttam. Elbájoló, habár olyan szomorú! A ruháját is igen jól
választotta meg, mert egy hét múlva feleségül megy Antonio grófhoz,
akit halálosan gyűlöl.
– Hitemre, irigylem a grófot. Lám, ott is jön, egészen úgy öltözve,
mint egy vőlegény, ami alól csupán a fekete álarc képez kivételt. Hát
majd meglátjuk, mit szól a szépséges hajadonhoz, akinek szívét nem
nyerheti el, még ha ezerszer bírja is kezét a zord atya akaratából! – felelte
a trubadúr.
– Azt pletykálják, hogy Viola az ifjú angol művészt szereti, aki
árnyként kíséri lépteit, amióta a vén gróf gorombán elzavarta! – mondta a
hölgy, miközben csatlakoztak a táncolókhoz.
Tetőfokára hágott a mulatság, amikor megjelent egy szerzetes, egy
bíborvörös bársonnyal bélelt fülkéhez szólította a fiatal párt, és utasította
őket, hogy térdeljenek le. Tüstént elcsendesedett a vidám tömeg, csupán a
holdfényben szendergő narancsliget susogását és a szökőkutak
csobogását lehetett hallani. Akkor megszólalt Adelon grófja:
– Hölgyeim és uraim, bocsássák meg ravaszságomat, amellyel
idehívtam önöket, hogy tanúi legyenek leányom esküvőjének. Atyám,
végezze kötelességét!
Minden szempár a jegyespár felé fordult, és meglepett mormolás
hullámzott végig a tömegen, mert sem az ara, se a vőlegény nem vette le
a maszkját. Kíváncsiság és álmélkodás töltötte el a szíveket, ám a tisztelet
béklyót vetett a nyelvekre, míg véget nem ért a szent szertartás. Ám utána
a nézők körülfogták a grófot, magyarázatot követelve.
– Boldogan adnék, ha adhatnék, de csak annyit tudok, hogy így
szerette volna félénk Violám, és én teljesítettem kívánságát. Most pedig,
gyermekeim, vége a játéknak! Vegyétek le álarcotokat, és fogadjátok
áldásomat!

Ám egyik sem hajtott térdet, és az ifjú férj, kinek lehulló maszkja
Ferdinand Devereux-nek, a művésznek, Viola régi szerelmének nemes
vonásait tárta fel, míg mellén, amelyre a szépségtől és boldogságtól
ragyogó Viola borult, az angol earlök csillaga ragyogott, így felelt
általános megdöbbenésre:
– Uram, ön megvetően elutasított, mikor leánya kezét kértem, holott
ugyanolyan nagy névvel és hatalmas vagyonnal bírok, mint Antonio gróf.
De többel is dicsekedhetem: mert még az ön gőgös lelke se mutathat ajtót
Devereux és De Vere earljének, amikor ősi nevét és piramidális vagyonát
kínálja e bájos hölgy imádott kezéért, aki immár a feleségem.
A gróf úgy állt, mint aki sóbálvánnyá változott, Ferdinand pedig a
hüledező vendégsereghez fordulván, így folytatta győzelmes mosollyal: –
Önöknek, gáláns barátaim, csak azt kívánhatom, hogy járjon udvarlásuk
oly sikerrel, mint az enyém, és nyerjenek vele oly szép feleséget, mint én,
ezen az álarcos esküvőn.
S. PICKWICK
_______________________________
Miben hasonlít Bábel Tornya a PK-ra? Mindkettő tele van féktelen
nyelvekkel.
_______________________________

EGY TÖK TÖRTÉNETE
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy paraszt, aki elültetett egy
kicsi magot a kertjében, és egy idő után a mag kicsirázott, nőtt belőle egy
inda, és az indán termett sok tök. Egy októberi napon, amikor a tökök
megértek, a paraszt leszedett egyet, és elvitte a piacra. A tököt
megvásárolta egy fűszeres, és kitette a boltjába. Ugyanazon a reggelen
egy kék ruhát és barna főkötőt viselő kislány, akinek kerek arca és tömpe
orra volt, bement a boltba, és megvásárolta a tököt az anyjának.
Hazacipelte a tököt, megfőzte a nagy fazékban, egy részét péppé törte,
elkeverte sóval és vajjal a vacsorához; a többi részéhez tett egy pint tejet,
két tojást, négy kanál cukrot, szerecsendiót meg néhány sós kekszet,
beletette egy mély tálba, és addig sütötte, míg barna és finom lett; és
másnap megette egy család, akiknek a neve March.
T. TUPMAN

Tisztelt Mr. Pickwick úr! Egy vétek miatt fordulok önhöz a vétkes
neve Winkle aki zavart kelt a klubban azzal hogy nevetgél és néha nem
írja meg a cikkét ebbe a fennkölt újságba remélem megbocsátja a
rosszaságát és megengedi hogy beküldjön egy francia mesét mert fejből
nem tud írni és annyi a leckéje hogy teljesen elfáradt a feje a jövőben
igyekszem üstön ragadni az időt és próbálok írni valamit ami commy la fo
lesz ami azt jelenti hogy nagyon jó most sietek mert tanulni kell.
Őszinte tisztelője:
N. WINKLE
[A fenti nyilatkozat férfias és tisztességes elismerése régi
helytelenkedéseknek. Ha ifjú barátunk megtanulja a központozást, nem
lesz semmi baj.]
_______________________________

EGY SAJNÁLATOS BALESET
Múlt pénteken hangos puffanást hallottunk pincénkből, amit
kétségbeesett jajveszékelés követett. Miután testületileg a pincéhez
rohantunk, ott láttuk hasalni szeretett elnökünket, aki megbotlott és
elesett, mikor fát hozott volna fel háztartási célokra. A romlás tökéletes
látványa fogadott, mert az eleső Mr. Pickwick belefejelt egy vizes
dézsába, felborított egy rocskát, ami folyós szappannal öntötte le férfias
termetét, és csúnyán elszaggatta a ruháját. Miután megszabadítottuk
szorongatott helyzetéből, kiviláglott, hogy nem szenvedett súlyos
sérüléseket, csupán zúzódások estek rajta, és örömmel jelenthetjük, hogy
most már jól van.
A SZERK.
_______________________________

KÖZÖS GYÁSZ
Fájó kötelességünk számot adni kedves barátunk, Mrs. Hógolyó
váratlan és titokzatos eltűnéséről. Bájos macskánkat széles baráti kör
rajongta körül forró szeretettel, mert szépsége mindenkit meghódított,

kecsessége és erényei előtt megnyíltak a szívek, így elvesztése fájó seb az
egész közösségnek.
Amikor utoljára látták, a kapuban ülve figyelte a mészáros kordéját.
Vélhetőleg valamely gaz lator rabolta el alantas módon, nem tudván
ellenállni kecseinek. Azóta hetek teltek el, de továbbra sincsen nyoma;
így hát feladjuk a reményt, fekete szalagot kötünk kosarára, eltesszük
tálkáját, és megsiratjuk őt, aki örökre elveszett.
Egy részvétteli barátunk küldi az alábbi gyöngyszemet:
PANASZDAL
Hógolyó emlékére
Gyászoljuk kicsi kedvencünket,
Aki váratlan elveszett,
Nem ül a tűznél soha többé
s nem játszik a kapu mellett.
Gyermekének cseppnyi sírja
Ott van a gesztenyefa alatt,
De az övén nem onthatunk könnyet,
Mert azt se tudjuk, merre van.
Üres az ágy, árva a labda,
Hasztalan a várakozás,
S a szalonban, bármint szeretnénk
Nem hallszik édes dorombolás.
Kormos képű új vadász
Űzi már az egereket,
De hol van ő a régitől?
Ne várj tőle éteri kecsét.
Oson szintazon a padlón
Drága Hógolyónk nyomán,
De az ebre, kit a régi elűzött,
Ő csak fúj nagy bután.

Hasznos, kedves és dolgos,
Mégse oly imádni való,
így marad üres a helyed,
Mit szívünkben bírtál, Hógolyó.
A. S.
_______________________________

HIRDETÉSEK
Miss Oranthy Bluggage, a sziklaszilárd jellemű előadó jövő
szombaton tartja meg „A nő és helyzete” című híres előadását a Pickwick
Klubban, a szokott műsorszámok után.
Fiatal hölgyek főzésoktatására irányuló hetes gyűlés lesz a
Konyhában, Hannah Brown elnökletével. Mindenki megjelenésére
számítunk!
A Szemétlapát Egyesület jövő szerdán találkozik, és felvonul a
klubház felső traktusába. Megjelenés pontban kilenckor, egyenruhában és
seprővel.
Baba-divatáruk új választéka Pufi Bethnél a jövő héten! Megérkeztek
a legújabb párizsi piperék! Várjuk szíves megrendeléseiket!
Pár hét múlva új premier a Pajta-teátrumban! „A görög rabszolga,
avagy Konstantin, a bosszúálló!” Velőtrázó dráma, amelyhez foghatót
nem láttak még az amerikai színpadok!
♦ ♦ ♦

ÜZENETEK
Ha S. P. nem használna el annyi szappant a kézmosáshoz, nem késne
el a reggelitől. Kérjük A. S.-t, hogy ne fütyörésszen az utcán. Kérjük T.
T.-t, hogy ne felejtse el Amy szalvétáját. A. W. akkor se zsémbeljen, ha
nincs a ruháján kilenc plisszé.
♦ ♦ ♦
HETI ÉRTÉKELÉS
Meg: jó. Beth: nagyon jó. Jo: rossz. Amy: közepes.
_______________________________

Midőn az elnök végzett az újsággal (kérem olvasóimat, higgyék el,
hogy ez mérvadó másolata annak, amit mérvadó lányok írtak, valamikor
réges-régen), tapsvihar támadt, majd Mr. Snodgrass emelkedett fel, hogy
tegyen egy javaslatot.
– Elnök úr, tisztelt uraim – kezdte parlamenti modorban és
hangnemben – javasolni kívánom egy új tag felvételét, aki rászolgál a
megtiszteltetésre, mélységesen hálás lenne érte, mérhetetlenül
felvillanyozná a klub kedélyállapotát és az újság minőségét
kifogyhatatlan vígságával és kedvességével. Javaslom a P. K. tiszteletbeli
tagjának Mr. Theodore Laurence-t! Fogadjuk be körünkbe!
Jo hangjának hirtelen változása megnevettette a lányokat;
mindazonáltal aggodalmas képet vágtak, és senki sem szólt, miközben
Snodgrass elfoglalta székét.
– Szavazásra tesszük fel – rendelkezett az elnök. – Aki a javaslat
mellett van, kérem, mondja azt, hogy „Igen!”
Snodgrass harsány válaszát általános meglepetésre Beth félénk kis
„igen”-je követte.
– Aki ellene van, mondja, hogy „Nem!”
Meg és Amy szavazott ellene. Mr. Winkle fel is állt, és nagy
ékesszólással előadta:
– Nem akarunk fiúkat; azok csak viccelnek és helytelenkednek. Ez a
hölgyek klubja, és mi azt akarjuk, hogy zártkörű és ildomos maradjon!
– Attól félek, kinevetné az újságunkat, és utána csúfot űzne belőlünk –
vélte Pickwick, és a homlokába hulló fürtöcskét csavargatta, mint
mindig, ha kételyei voltak valamivel kapcsolatban.
Lelkesen felpattant Snodgrass: – Uram, én nemesi szavamat adom
önnek, hogy Laurie nem fog csinálni semmi ilyet! Szeret írni, csínt és ízt
adna antológiánknak, és megakadályozná, hogy érzelmesek legyünk. Oly
keveset tehetünk érte, míg ő oly sokat tesz értünk; úgy vélem, a
legkevesebb, hogy helyet kínálunk neki a klubban, és örömmel foga djuk
magunk közé!
A várható előnyök művészi felcsillantásának hatására Tupman is
fölemelkedett, mint aki döntésre jutott:
– Igen, meg kellene tennünk, még akkor is, ha félünk. Én azt mondom,
jöhet, és a nagypapája is, ha szeretne.

E hősies megnyilatkozás felvillanyozta a klubot. Jo felállt egy
elismerő kézszorításhoz.
– Most pedig szavazzunk még egyszer! Mindenki tartsa észben, hogy
ő a mi kedves Laurie-nk, és mondja: „Igen!” – kiáltott Snodgrass hévvel.
– Igen! Igen! Igen! – felelte egyszerre három hang.
– Helyes, köszönöm! Mivel pedig mi sem okosabb annál, mint üstön
ragadni az időt, ahogyan azt Winkle oly egyedien megjegyezte, máris
engedjétek meg, hogy bemutassam az új tagot! – A klub elszörnyedésére
Jo feltépte a szekrény ajtaját. Ott ült egy rongyos zsákon a kipirult
Laurie, akinek a szeme csak úgy ragyogott a visszafojtott nevetéstől.
– Te csibész! Te áruló! Jo, hogy tehetted? – kiáltotta a három lány,
mialatt Snodgrass diadalmasan elővezette barátját, széket penderített alá,
jelvényt adott neki, és villámgyorsan befogadta a klubba.
– Elképesztő ez a ti kettőtök impertinenciája! – kezdte Mr. Pickwick,
megpróbálva rémítő ráncokba szedni a homlokát, de csak egy kedves
mosoly sikeredett belőle. Ám az új klubtag felnőtt az alkalomhoz. Felállt,
kecsesen meghajolt az elnök előtt, majd azt mondta a legbehízelgőbb
hangján:
– Elnök úr és hölgyeim – bocsánat, uraim! – engedelmük-kel
bemutatkozom: Sam Weller vagyok, e klub igen alázatos szolgája!
– Helyes! Helyes! – kiáltott Jo, és kopogni kezdett az ócska parazsas
ágymelegítő nyelével, amelyre támaszkodott.
– Hű barátomat és nemes patrónusomat – folytatta Laurie – aki oly
hízelgőén beajánlott, ne hibáztassák a ma esti nemtelen stratégiáért, mert
ezt én terveltem ki, és ő csupán hosszas nyaggatás után adta be a derekát.
– Ejnye, ne végy már magadra mindent! Nagyon jól tudom, hogy a
szekrényt én javasoltam! – rivallt rá Snodgrass, aki mérhetetlenül élvezte
a tréfát.
– Ne is hallgassanak rá! Minden az én bűnöm, elnök úr! – mondta az
új tag, welleri fejmozdulattal bólintva Mr. Pickwicknek. – Ámde
becsületemre, soha többé nem teszek ilyet, és mostantól e halhatatlan
klub szolgálatának szentelem magamat!
– Halljuk, halljuk! – rikkantott Jo, és csörömpölt a melegítő fedelével,
mint egy cintányérral.
– Folytassa, folytassa! – csatlakozott Winkle és Tupman, míg az elnök
szívélyesen bólogatott.

– Csak azt kívánom mondani, hogy válaszul az engem ért
megtiszteltetésre, hálám csekélyke jeléül és a szomszéd nemzetek baráti
kapcsolatainak előmozdítására postahivatalt létesítettem a sövény mellett,
a kert lenti sarkában, lakattal zárható, remek, tágas helyiséget, amelyben
mindenféle kényelem várja a postát – és a fehérnépeket, ha szabad így
fogalmaznom. A régi madárház az, de eldugaszoltam a bejáratokat,
felnyitottam a tetejét, így mindenféle dolog belefér, és becses időt takarít
meg nekünk. Levelek, kéziratok, könyvek, csomagok továbbíthatók ilyen
módon, és miután minden nemzet rendelkezik kulccsal, azt hiszem,
kimondhatatlanul kellemes lesz! Engedjék meg, hogy átadjam az önök
kulcsát, és kegyüket számtalanszor köszönve elfoglaljam a helyemet.
Mr. Weller nagy taps kíséretében egy apró kulcsot helyezett az
asztalra, majd leült. Az ágymelegítő vadul kongott, és beletelt némi
időbe, mire sikerült helyreállítani a rendet. Hosszú vita következett,
amelyben mindnyájan igen szépen szerepeltek, mert ki-ki a legjobb
oldaláról mutatkozott. Fülsiketítő háromszoros hurrával, meglehetősen
későn rekesztették a szokatlanul élénkre sikeredett ülést. Senki sem bánta
meg, hogy felvették Sam Wellert, mert nem volt az a klub, amely
odaadóbb, illemtudóbb és kedélyesebb taggal dicsekedhetett volna.
Valóban „felvillanyozta” az ülést, „csínt és ízt” adott az újságnak; mert
szónoklataitól az oldalát fogta a hallgatóság, míg írásai kiválók –
hazafiasak, klasszikusak, komikusak vagy drámaiak, de sohasem
szentimentálisak – voltak. Jo ugyanolyan sokra tartotta őket, mint Bacon,
Milton vagy Shakespeare műveit, és ezeket utánozva átstilizálta saját
alkotásait, méghozzá nagy sikerrel, gondolta ő.
A P. H. kapitális kis intézmény volt, és nagyszerűen életképesnek
bizonyult, mert majdnem annyi furcsaságot közvetített, mint az igazi
posták: tragédiákat és kravátlikat, költeményeket és savanyúságot,
vetőmagot és hosszú leveleket, kottákat és mézeskalácsot, sárcipőket,
meghívókat, feddéseket és kiskutyákat. Az öregúr szerette a tréfát, és
különös csomagokat, titokzatos üzeneteket, tréfás táviratokat küldözgetett
a maga szórakoztatására, míg kertésze, akit rabul ejtettek Hannah csábjai,
egyszer még egy igazi szerelmes levelet is írt, Jo-nak címezve. Mennyit
kacagtak, mikor kipattant a titok, nem is sejtve, hány szerelmes levelet
fog továbbítani az elkövetkező években a kis postahivatal!

XI. FEJEZET
Kísérletek
– Június elseje! Kingék holnap indulnak a tengerhez, és én szabad
vagyok! Három hónap vakáció! Hogy fogom élvezni!
Ezzel a kiáltással érkezett haza Meg egy meleg estén. Jo-t a díványon
elterülve találta, szokatlanul kimerült állapotban; Beth éppen a nővére
cipőjét húzta le, Amy pedig limonádét kevert a társaságnak.
– Ó, öröm, March néni ma távozott! – mondta Jo. – Halálosan féltem,
hogy engem is meginvitál, mert ha ezt teszi, úgy éreztem volna, mennem
kell; csak hát Plumfield körülbelül annyira derűs hely, mint egy cinterem.
Nagy kapkodás közepette készítettük fel az útra az öreg hölgyet, és külön
rémület volt számomra, ahányszor megszólított, mert annyira szerettem
volna már túl lenni az egészen, hogy feltűnően szelídnek és készségesnek
mutatkoztam, így aztán retteghettem, hogy esetleg nem bír majd elválni
tőlem! Citeráztam, amíg be nem ült a hintóba, de utoljára még rám
ijesztett, mert, ahogy hajtottak el, kidugta a fejét, hogy „Josyphine, te
nem…?” Ennél többet nem hallottam, mert gyáván megfutottam, de a szó
szoros értelmében rohantam, amíg be nem fordultam a biztonságos
sarkon!
– Szegény öreg Jo! Úgy rontott be, mint akit medvék üldöznek! –
mondta Beth, anyás gyengédséggel gyúrogatva a nővére lábát.
– March néni valódi zafír, ugye? – jegyezte meg Amy, és kritikus
képpel belekóstolt az italba.
– Vámpírt akar mondani, nem az ékkövet. Mindegy! Túl meleg van
ahhoz, hogy szavakon lovagoljunk – dünnyögte Jo.
– Mit fogtok csinálni a vakációban? – terelte tapintatosan másra a szót
Amy.
– Egész nap fekszem az ágyban, és nem csinálok semmit! – válaszolta
Meg a hintaszék mélyéről. – Egész télen korán kellett kelnem, nap mint
nap másoknak kellett dolgoznom!
De most aztán kipihenem magamat, és annyit lebzselek, amennyi
nekem tetszik!

– Ez a hétalvás nem nekem való! – jelentette ki Jo. – Egy kocsiderékra
való könyvem gyűlt már össze; azzal teszem még szebbé a napvilágot,
hogy felmászok a magaslesemre az öreg almafán, és olvasok, ha éppen
nem a jeget aszalom!
– Beth, mi se tanuljunk egy darabig, hanem játsszunk és pihenjünk,
mint a lányok! – javasolta Amy.
– Jó, én benne vagyok, ha anya megengedi. Meg akarok tanulni
néhány dalt, és a gyermekeimet is rendbe kell szedni a nyárra;
borzasztóan leromlottak, és kifogytak a ruhákból.
– Megengeded, anya? – fordult Meg Mrs. March-hez, aki abban a
zugban varrogatott, amit a lányok „Édesanya-saroknak” hívtak.
– Egy hétig kísérletezhettek, és majd meglátjuk, mit szóltok hozzá.
Azt hiszem, szombatra belátjátok, hogy az örökös játék munka nélkül
ugyanolyan rossz, mint az örökös munka játék nélkül.
– Jaj, dehogy! Egészen biztosan csodálatos lesz! – mondta Meg nagy
megelégedéssel.
– Akkor hát emelem poharamat az örökös mulatságra, gürcölés nélkül!
– kurjantotta Jo felállva, miután az ő poharát is megtöltötték a körbejáró
limonádés kancsóból.
Jókedvűen ittak, és azzal kezdték a kísérletet, hogy végiglustálkodták,
ami a napból hátra volt. Másnap Meg föl sem kelt tízig. Kellemes és
magányos reggelit fogyasztott az üres és rendetlen szobában, mert Jo nem
cserélte ki a vázákban a vizet, Beth nem törölgette le a port, és Amy
széthajigálta a könyveit. Semmi sem volt rendes és kedves, kivéve az
„Édesanya-sarkot”. Oda ült be Meg, hogy „pihenjen és olvasson”; ez
abból állt, hogy ásítozott, és elképzelte, milyen szép nyári ruhákat
szerezhet be a fizetéséből. Jo délelőtt kiment a folyóra Laurie-val, délután
felmászott az almafára, a Széles nagyvilágot olvasta, és sírt. Beth azzal
kezdte, hogy kirámolta családjának lakhelyét, a nagy szekrényt; de még
felénél sem járt a rámolásnak, amikor beleunt, otthagyott mindent a
legnagyobb összevisszaságban, és elvonult zongorázni, örvendezve, hogy
ma nem kell mosogatnia. Amy rendbe szedte a lugasát, felöltötte a
legjobb fehér ruháját, megfésülte fürtjeit, és beült rajzolni a loncok alá,
abban a reményben, hátha arra téved valaki, és megkérdezi, ki ez az ifjú
művész. Miután senki sem jelentkezett egy érdeklődő kaszáspókon kívül,
Amy sétára indult, de elkapta a zápor, és bőrig ázva tért haza.

Teánál összevetették tapasztalataikat, és egyetértettek abban, hogy
mesés, bár szokatlanul hosszú napjuk volt. Meg kissé bosszankodott,
mert délután vásárolt „egy édes kék muszlint”, de máris rájött, hogy a
muszlin moshatatlan. Jo-nak leégett az orra csónakázás közben, és
irgalmatlanul fájt a feje a túl sok olvasástól. Bethet nyomasztotta a
szekrényében eluralkodó rendetlenség, és kesergett, hogy milyen nehéz
egyszerre három-négy dalt tanulni. Amy búsult a ruhájában esett kár
miatt, mert másnap volt esedékes Kathy Brown zsúrja, és neki nem lesz
egy „rongya”, amit felvegyen. Ám ezek bagatell dolgok voltak, és a
lányok biztosították anyjukat, hogy a kísérlet kiválóan eredményes. Mrs.
March csak mosolygott, nem szólt, és Hannah segítségével elvégezte,
amit a lányai mellőztek, hogy olajozottan működjék a háztartás.
Elképesztő, milyen furcsa és kínos állapotokat eredményezett a „pihenés
és lebzselés” programja. A napok egyre hosszabbra nyúltak, az időjárás a
kedélyekhez hasonlóan hullámzott; mindenki valahogy kizökkent, és a
nagy tétlenkedésben az ördögnek bőven volt alkalma bajt keverni. A
fényűzés netovábbjaként Meg félretette a varrást, aztán annyira a körmére
égett a dolog, hogy a kapkodásban, miközben à la Moffat próbálta
feldíszíteni ruháit, inkább csak tönkretette őket. Jo addig olvasott, amíg
bele nem fájdult a szeme, és már betűt se bírt látni; olyan házsártos lett,
hogy még a jó természetű Laurie-val is összezördült, ettől meg annyira
búnak eresztette a fejét, hogy már bánta, amiért nem utazott el March
nénivel. Beth szépen elvolt, mert folyton megfeledkezett róla, hogy most
csak játszani szabad, dolgozni tilos, és mindegyre visszaesett régi
szokásaiba, de volt valami a levegőben, ami még az ő nyugalmát is
kikezdte, olyannyira, hogy egyszer megrázta a szegény Joannát, és azt
mondta neki, hogy ronda. Szűk érdeklődési köre miatt Amy szerepelt a
legrosszabbul; nővérei ráhagyták, hogy gondoskodjon a szórakoztatásáról
ő maga, és Amy nagyon hamar megértette, mekkora terhet jelent az ő
tökéletes és fontos kis énje. Babázni nem szeretett, mesét csak a gyerekek
hallgatnak, és nem lehet örökké csak rajzolni; a tea és a batyubál csupán
akkor élvezetes, ha nagyon jól megszervezik. – Milyen szép lenne a nyár,
ha lenne egy szép ház, tele kedves lányokkal, vagy utazhatnék! De itthon
rostokolni három önző nővérrel, és egy fiúval, akit egy Ábel se győzne

türelemmel…! – panaszkodott a kisasszony, miután napok óta nem volt
más időtöltése, mint a szórakozás, a nyűgösködés és az ennui3.
Senki se akarta elismerni, hogy belefáradtak a kísérletbe, ám péntek
estére mind bevallották maguknak, hogy örülnek, amiért majdnem vége a
hétnek. A jó humorú Mrs. March, abból az elgondolásból, hogy a lányok
így még jobban megjegyzik a leckét, úgy döntött, kellő finálét szervez a
kísérlethez. Kimenőt adott Hannah-nak a hétvégére, hadd élvezzék ki
maradéktalanul a gyerekek, mivel jár az örökös farsang!
Amikor szombaton felkeltek, nem égett tűz a konyhában, nem volt
reggeli az ebédlőben, és anya nem volt sehol.
– Irgalom! Mi történt? – kiáltott Jo, és elszörnyedve nézett körül.
Meg fölszaladt az emeletre, ahonnan hamarosan visszajött,
megkönnyebbült, ugyanakkor eléggé meghökkent állapotban, és egy
kicsit szégyenkezve.
– Anya nem beteg, csak nagyon fáradt; azt mondja, ma inkább nem
tenné ki a lábát a szobából, mi majd elboldogulunk, ahogy tudunk. Ez
nagyon furcsa dolog tőle, egyáltalán nem rá vall ez a viselkedés; de azt
mondja, nehéz hete volt, tehát ne zsörtöljünk, hanem gondoskodjunk
magunkról.
– Az nem lesz nehéz! Nekem tetszik a gondolat, viszket a kezem
valami munka – illetve valami új szórakozás után! – tette hozzá Jo sietve.
Igazából megkönnyebbülést jelentett mindannyiuknak egy kis munka.
Lelkesen vetették magukat a dologba, de hamarosan be kellett látniuk
Hannah mondásának igazságát: „A háztartás nem forgókomédia!” A
kamrában bőven volt étel. Beth és Amy megterített, Meg és Jo reggelit
készített, azon tűnődve, miért emlegetik a cselédek örökösen a nehéz
munkát.
– Felviszek anyának egy keveset, bár ő azt mondta, vele ne törődjünk,
majd ő gondoskodik magáról – mondta Meg, aki egész nagyasszonyosan
trónolt a teáskanna mögött.
Így hát, mielőtt neki kezdtek a reggelinek, megpakoltak egy tálcát, és
felvitték az emeletre, a szakácsok jókívánságainak kíséretében. A
befőzött tea nagyon keserű volt, a tojáslepény odaégett, a sütemény
recsegett a szódabikarbónától, de Mrs. March hálásan megköszönte, és
csak azután kacagott jóízűen, hogy Jo betette az ajtót.
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– Szegény kis lelkeim, attól tartok, nehéz dolguk lesz, de hát
szenvedni nem fognak tőle, és mindenképpen jót tesz nekik! – Elővette
az ízletesebb elemózsiát, amellyel előre fölszerelkezett, de a rossz
reggelit is eltüntette, nehogy fájdalmat okozzon a lányoknak, akik
hálásak is voltak az anyai kis csalásért.
Lent azóta megsokasodtak a panaszok, és ugyancsak búsongott a
főszakács a balsikerei miatt. – Oda se neki, az ebédet vállalom én, neked
hideg vízbe sem kell mártanod a kezedet; hívjál vendéget és osztogasd az
utasításokat! – mondta Jo, aki még Megnél is kevésbé értett a
konyhaművészethez.
A szíves ajánlatot boldogan elfogadták; Margaret visszavonult a
szalonba, ahol sietve rendet rakott, vagyis bedobta a limlomot a dívány
alá, és behajtotta a zsalugátereket, hogy megspórolja a portörlést. Jo, a
képességeibe vetett rendíthetetlen hittel és a békülés szándékával
haladéktalanul elhelyezett a postán egy levélkét, amelyben ebédre hívta
Laurie-t.
– Először nézz utána, mid van, mielőtt társaságot hívsz! – tanácsolta
Meg, amikor húga beszámolt vendégszerető, ám hamari elhatározásáról.
– Ó, hát van sózott marhahús, és rengeteg krumpli, továbbá beszerzek
némi spárgát és egy homárt, „ízelítőnek”, ahogy Hannah mondja. Van
itthon galambbegy, csinálok salátát. Nem tudom, hogy kell, de benne van
a könyvben. Desszertnek tejszínes zselé és szamóca, sőt kávé is, ha
elegánsak akarunk lenni.
– Jo, ne próbálkozz túl sok fogással, mert te csak a mézeskalácsot és a
malátacukrot tudod ehetően elkészíteni! Mosom kezeimet a vendégséget
illetően, mivel pedig a saját szakálladra hívtad meg Laurie-t, neked kell
gondoskodnod róla.
– Én semmi mást nem akarok, mint udvarias lenni, meg hogy
segítsetek a pudingnál. Ugye, ha baj lenne, adsz majd tanácsot? –
kérdezte Jo meglehetősen sebzetten.
– Adok, de én se tudok sokat, kivéve a kenyeret, meg néhány
apróságot. Okosabb lenne, ha kikérnéd anya engedélyét, mielőtt bármit
rendelsz! – intette Meg.
– Persze hogy kikérem, nem vagyok én bolond! – Azzal elviharzott,
duzzogva, hogy kételkednek a képességeiben.
– Vegyél, amit jónak látsz, csak engem ne zavarj vele; másutt
ebédelek, nem is akarok az itthoni dolgokkal foglalkozni! – közölte Mrs.

March. – Sose szerettem a háztartási munkát, de ma szabadnapot veszek
ki: olvasok, írok, látogatóba megyek, és jól fogom érezni magamat!
Ez a szokatlan látvány, hogy az ő szorgalmas anyjuk fényes délelőtt
olvasgatva ringatózzon a hintaszékben, olyan hatással volt Jo-ra, mint
egy természeti tünemény. Napfogyatkozás, földindulás, vulkánkitörés
nem lehetett volna különösebb!
„Itt mindenki meg van zavarodva valahogy” – mondta magában, míg
lefelé baktatott a lépcsőn. – „Most meg Beth sír, ez is azt mutatja, hogy
valami baj van ezzel a családdal. Ha Amy bántja, kirázom a bőréből!”
Jo, aki maga is meglehetősen zavarodottnak érezte magát, besietett a
szalonba, ahol Beth zokogva siratta Pipet, a kanárit. A madár holtan
feküdt a kalitkájában, lábujjacskáit szívet szaggatóan kinyújtva, mintha
azért az élelemért könyörögne, amelynek hiányába belepusztult.
– Az egész az én bűnöm! Megfeledkeztem róla – se egy szem mag, se
egy csepp víz! Ó, Pip! Ó, Pip, hogy lehettem ilyen kegyetlen hozzád! –
sírta Beth, és a tenyerébe fogva igyekezett életre melengetni a szegény
párát.
Jo belenézett a kanári félig lehunyt szemébe, próbálta kitapintani a
szívverését. Miután hidegnek és merevnek találta, felajánlotta a dominós
dobozát koporsó gyanánt.
– Tedd be a sütőbe, a melegtől talán feltámad – reménykedett Amy.
– Elsorvadt az éhezéstől, és nem fogjuk megsütni, most, hogy már
meghalt. Szemfödelet készítek neki, és eltemetjük a kertben, és soha
többé nem lesz másik madaram az én Pipem után! Túlságosan gonosz
vagyok én egy madárhoz – motyogta Beth, aki a padlón csücsült, kezében
kedvencével.
– Délután lesz a temetés, és mind elmegyünk. Ejnye, Betty, ne sírj
már; nagy kár, de ezen a héten minden balul sikerült, és Pip a legrosszabb
része a kísérletnek. Készítsd el a szemfödelet, tedd bele Pipet a
dobozomba, és ebéd után tartunk egy szép kis temetést – mondta Jo, aki
kezdte úgy érezni, hogy túl sokat vállalt magára.
Otthagyta a többieket, hogy vigasztalják Bethet, és elvonult a
konyhába, amely a legijesztőbb zűrzavar állapotában leledzett. Nagy
kötényt kötött, munkához látott, és éppen feltornyozta az edényeket a
mosogatáshoz, amikor látta, hogy kialudt a tűz.
– Gyönyörű kilátások! – motyogta. Feltépte a tűzhely ajtaját, és vadul
piszkálni kezdte a hamut.

Miután sikerült felszítania a lángot, úgy határozott, elmegy a piacra,
amíg megmelegszik a víz. A séta felvidította, és miután beszerzett egy
igen fiatal homárt, számos igen vén spárgát és két doboz savanyú
szamócát, abban a büszke tudatban baktatott haza, hogy jól vásárolt. Mire
kipakolt, vörösen izzott a tűzhely. Hannah otthagyott kelni egy tálban
kenyértésztát; Meg korán reggel megdagasztotta, rátette a tűzhelyre, hogy
másodszor is megkeljen, aztán elfeledkezett róla. Éppen Sallie
Gardinerrel csevegett a szalonban, amikor felpattant az ajtó, és egy
lisztes, kormos, kivörösödött, kócos alak azt kérdezte epésen:
– Ha a kenyér kifolyik a tálból, akkor az már eléggé meg van kelve?
Sallie kacagni kezdett, Meg bólintott, és olyan magasra húzta a
szemöldökét, amennyire húzhatta, mire a jelenés eltűnt, és haladéktalanul
betette a savanyú kenyeret a sütőbe. Mrs. March elment, miután ide-oda
bekukkantott, hogy lássa, miként mennek a dolgok, és mondott néhány
vigasztaló szót Bethnek, aki a szemfödelet varrta a teljes díszben
felravatalozott, drága elhunyt mellett. Különös tanácstalanság lett úrrá a
lányokon, amikor a szürke kalap eltűnt a sarok mögött, néhány perc
múlva pedig a kétségbeesés rohanta meg őket, mert beállított Miss
Crocker, mondván, hogy ebédre jött. Ez a dáma hegyes orrú, hegyes
nézésű, sovány, sárga aggszűz volt, aki mindent meglátott, és elpletykált
mindent, amit látott. Nem kedvelték Miss Crockert, de arra tanították
őket, hogy kedvesek legyenek hozzá, mert Miss Crocker szegény és öreg
volt, aki kevés baráttal bírt. Meg tehát hellyel kínálta a fotelben, és
szórakoztatni próbálta, a kisasszony pedig kérdezgetett, mindent
megbírált, és mindenfélét mesélt az ismerőseiről.
Nyelv el nem mondhatja a szorongást és a fáradalmakat, amelyeken
Jo-nak át kellett esnie azon a délelőttön; az ebéd pedig, amit feltálalt,
kész nevetség volt. Mivel félt további tanácsokat kérni, a maga feje után
csinált mindent, és rájött, hogy energiánál és jóakaratnál több kell a
szakácskodáshoz. Egy óra hosszat forralta a spárgát, amelynek a hegye,
Jo nagy bánatára, lefőtt, de a szár keményebb volt, mint valaha. A kenyér
szénné égett, mert Jo-t annyira lefoglalta a salátaöntet, hogy hagyott
minden mást, addig, amíg be nem látta, hogy képtelen kikeverni egy
ehető öntetet. A homár vérvörös rejtély volt, de addig püfölte és
bökdöste, míg sikerült kihámoznia a héjából a soványka húst, amit
elrejtett a salátalevelek bokra alá. A krumplival kapkodni kellett a spárga

miatt, nem is készült el. A zselé csomós lett, a fortélyosan „felszínezett”
szamóca egyáltalán nem volt olyan érett, mint amilyennek látszott.
„Hát majd ehetnek marhahúst, kenyeret és vajat, ha éhen maradnak; de
azért szégyen-gyalázat elpocsékolni egy egész délelőttöt a nagy
semmiért!” – gondolta Jo, mikor a szokottnál egy órával később megrázta
az ebédre hívó csengőt. Kimelegedve, fáradtan, csüggedten nézte, miféle
étkek kerülnek a mindenféle finomsághoz szokott Laurie elé, nem is
szólva Miss Crockerről, akinek a szeme észre fog venni minden
baklövést, villás nyelve pedig közhírré teszi őket!
Szegény Jo szívesen bebújt volna az asztal alá, ahogy jöttek sorra a
fogások, és mindből csak egy falat fogyott. Amy kuncogott, Meg porba
volt sújtva, Miss Crocker csücsörgött, Laurie csevegett és kacagott,
ahogy csak bírt, hogy nyájasra hangolja a lakomái hangulatot. Jo utolsó
reménye a gyümölcs volt, mert alaposan megcukrozta, és egy kancsó
zsíros tejszínt adott fel mellé, és mélyet lélegzett, mikor szétrakták a szép
üvegtányérokat, és mindenki elégedetten nézett a tejszíntengerben úszó
rózsaszín szigetkékre. Elsőnek Miss Crocker kóstolta meg; savanyú képet
vágott, és gyorsan ivott egy kis vizet. Jo, aki nem vett a gyümölcsből,
attól tartva, hogy nem lesz elég, mert a szamóca tömege siralmasan
megcsappant, miután leszárazta, Laurie-ra pillantott, de ő férfiasan
táplálkozott, bár egy kicsit mintha elhúzta volna a száját, és föl nem
nézett a tányérjáról. Amy, aki szerette a nyalánkságot, a szájába tett egy
púpozott kanállal, aztán öklendezve a szalvétája mögé rejtette az arcát, és
sietve távozott.
– Mi az? – kérdezte Jo remegve.
– Só van rajta cukor helyett, és a tejszín savanyú – válaszolta Meg
tragikus arccal.
Jo nyögve dőlt hátra a székén. Most jutott eszébe, hogy utoljára még
sietve megcukrozta a szamócát a konyhaasztalon álló két doboz
egyikéből, és elfelejtette betenni a tejszínt a jégszekrénybe! Lángvörösre
pirult, és már majdnem elsírta magát, amikor összeakadt a tekintete a
Laurie-éval, aki vidám akart lenni, minden hősies erőfeszítése ellenére;
ettől pedig olyan elsöprő erővel tudatosodott benne az ebédfőzés
nevetséges oldala, hogy addig kacagott, míg a könnyei patakzottak. De
kacagott mindenki, még a „Krák” is, ahogy a lányok hívták az öreg
kisasszonyt, így aztán mégis jó vége lett a szerencsétlen ebédnek, kenyér,
vaj, olajbogyó mellett, nagy nevetések közepette.

– Most nincs elég lelkierőm a mosogatáshoz, tehát egy temetést
használunk arra, hogy visszanyerjük a komolyságunkat – mondta Jo,
mikor asztalt bontottak. Miss Crocker már ott se volt; alig várta, hogy
tovább adhassa az új pletykát egy másik baráti asztalnál!
Elkomolyodtak Beth kedvéért; Laurie sírt ásott a fák között, a
páfrányok alatt, beletették a kicsi Pipet, akit érzékeny szívű úrnője
megszámlálhatatlan könnyel öntözött, majd letakarták mohával.
Ibolyából és csibehúrból font koszorút akasztottak a kőre, amelyre
sírversét írták. A verset Jo költötte, mialatt az ebéddel viaskodott:
EZ ITT PIP MARCH SÍRJA,
VI. 7-ÉN TETTÜK SÍRBA.
SZERETÜNK ÉS MEGKÖNNYEZÜNK,
EGYHAMAR EL NEM FELEDÜNK.
Szertartás végeztével a gyásztól és a rákhústól meggyötört Beth
visszatért a szobájába, de ott sem lelt nyugalomra, mert az ágyakat nem
vetették be; viszont úgy találta, hogy keservei jelentősen enyhültek,
miután felverte a párnákat, és rendet csinált. Meg segített Jo-nak
eltakarítani a lakoma maradványait, ami a fél délutánt igénybe vette, és
annyira kifárasztotta őket, hogy vacsorára beérték teával meg pirítóssal.
Laurie kocsikázni vitte Amyt, és ez önfeláldozó cselekedet volt, mert a
savanyú tejszín igen rosszul hatott a kislány kedélyére. Amikor Mrs.
March délután hazaérkezett, három idősebb lánya keményen dolgozott, és
a szekrényre vetett pillantás meggyőzte arról, hogy a kísérlet egy része
sikerrel járt.
Mielőtt a házikisasszonyok megpihenhettek volna, többen is érkeztek
vizitbe, akiknek fogadására nagy sebbel-lobbal kellett felkészülniük;
aztán még teát kellett főzni, mindenféléért el kellett szaladni, és sort
kellett keríteni egy-két nélkülözhetetlen dolognak az utolsó percig
halogatott megvarrására. Mikor az estharmattal megérkezett a csendes
szürkület, sorra kiszállingóztak a tornácra, ahol gyönyörűen illatoztak a
júniusi rózsák, és lerogytak, sóhajtva vagy nyögve a fáradtságtól vagy a
csalódottságtól.
– De rémes volt ez a nap! – mondta Jo, aki általában elsőnek szólalt
meg.

– Rövidebbnek rémlett a többinél, de akkor is olyan kínos volt –
folytatta Meg.
– Mintha nem is itthon lett volna – állapította meg Amy.
– Nem is lehet otthon, édesanya és a kicsi Pip nélkül – mondta Beth,
könnyben úszó szemmel nézve a feje fölött az üres kalitkára.
– Anya itt van, édesem; holnap pedig, ha akarsz, kaphatsz másik
madarat.
Beszéd közben Mrs. March kijött, és leült a lányai mellé. Nem olyan
volt az arca, mintha különösebb örömét lelte volna a szabadnapban.
– Elégedettek vagytok a kísérlettel, lányok, vagy akartok még egy
hetet? – kérdezte. Beth odabújt az anyjához, a másik három pedig úgy
fordult feléje felragyogó arccal, ahogy a napraforgók a napkorong felé.
– Én nem! – kiáltotta Jo határozottan.
– Mi se! – visszhangozták a többiek.
– Tehát úgy vélitek, hogy jobb, ha van az embernek néhány feladata,
és másokért is él egy kicsit?
– A lebzselés és az idétlenkedés nem kifizetődő – állapította meg Jo. –
Belefáradtam, és máris akarok valamilyen munkát!
– Mi lenne, ha megtanulnál főzni? – javasolta Mrs. March.
– Hasznos dolog az, amely nélkül egyetlen nő sem lehet meg.
– Magában nevetett, amikor Jo ebédjére gondolt, mert találkozott Miss
Crockerrel, aki beszámolt mindenről.
– Anya, azért mentél el és hagyták ránk mindent, hogy lássuk, miként
boldogulunk? – kérdezte Meg, aki egész nap élt ezzel a gyanúperrel.
– Igen, azt akartam, hogy ismerjétek fel, mennyire függ a kényelem
attól, hogy ki-ki híven teljesíti a rá eső feladatokat. Amíg Hannah és én
elvégeztük a munkátokat, tűrhetően elvoltatok, bár akkor sem mutattatok
túlzott vidámságot vagy szeretetreméltóságot; ezért úgy gondoltam, miért
ne kapnátok egy kis leckét? Lássátok csak, mi történik, ha mindenki csak
magára gondol. Nem úgy érzitek, hogy kellemesebb segíteni egymáson,
naponta elvégezni a feladatainkat, amelyek után még édesebb a pihenés,
alkalmazkodni, és türelmesnek lenni, hogy mindnyájunknak kényelmes
és szeretni való legyen az otthon?
– De úgy érezzük, anya, de úgy! – kiáltották a lányok.
– Akkor hadd tanácsoljam, hogy vegyétek fel ismét kisded terheteket;
mert bár nehéznek tűnnek néha, azért jót tesznek nekünk, és úgy
könnyebbednek, ahogy megtanuljuk hordozni őket. A munka hasznos, és

itt bőven jut mindenkinek: megőriz minket az unalomtól, a rosszaságtól,
jót tesz az egészségnek, a szellemnek, erősebbé, önállóbbá tesz, mint a
pénz vagy a divat.
– Úgy fogunk dolgozni, akár a méhek, méghozzá örömmel! Majd
meglátod! – fogadkozott Jo. – Én a főzést választom szünidei feladatnak,
és a következő ebédnél elsöprő sikert aratok!
– Én apának varrok ingeket, és nem hagyom rád, édesanya. Meg
tudom és meg is fogom tenni, habár nem szeretem a varrást; ez jobb lesz,
mint a sajátjaimmal piszmogni, amelyek csinosak így is, ahogy most
vannak – mondta Meg.
– Én mindennap megtanulom a leckét, és kevesebb időt töltök a
zenéléssel meg a babáimmal. Ostoba jószág vagyok, akinek tanulnia kell,
nem játszadozni – döntötte el Beth. Amy pedig azzal követte a példáját,
hogy hősiesen kijelentette:
– Én megtanulok gomblyukat varrni, és nagyobb gondot fordítok a
fogalmazásra.
– Nagyon helyes! Akkor tehát elégedett vagyok a kísérlettel, és úgy
vélem, nem kell megismételnünk. Csak ne essetek át a másik végletbe,
hogy úgy robotoljatok, mint a rabszolgák. Legyen meghatározott ideje a
munkának és a játéknak, legyen minden napotok hasznos és kellemes,
azzal mutassátok meg, mennyire tisztában vagytok az idő értékével, hogy
jól osztjátok be. Akkor örvendezhettek az ifjúságotoknak, nem sok
megbánásra lesz okotok hajlott korotokban, és a szegénységben is
sikerrel élhetitek le az életet.
– Megjegyezzük, anya! – És meg is jegyezték.

XII. FEJEZET
Laurence-tábor
Beth volt a postamesternő, mert mivel többnyire otthon tartózkodott,
elláthatta a rendszeres tevékenységet; nagy örömmel nyitotta ki naponta
az apró ajtót, és osztotta szét a postát. Egy júliusi napon mind a két marka
tele volt küldeményekkel; úgy járta végig a házat, mint egy falusi
kézbesítő.
– Itt a virágod, anya! Laurie sose feledkezik meg róla – helyezte bele
az „Édesanya-sarok” vázájába a figyelmes fiú csokrát.
– Meg March kisasszony, egy levél és egy kesztyű! – folytatta Beth,
átadva a küldeményt a nővérének, aki az anyjuk mellett ülve öltögetett
egy mandzsettán.
– Egy párt hagytam odaát, és ez csak egy! – pillantott Meg a
kesztyűre. – Nem ejtetted el a másikat a kertben?
– Nem, egészen biztos, hogy nem, mert csak egy volt a hivatalban.
– Utálom a páratlan kesztyűket! Na, mindegy, még megkerülhet a
másik. Ez itt a levélben, gondolom, annak a német versnek a fordítása,
amit kértem; Mr. Brooke készíthette el, mert ez nem Laurie kézírása.
Mrs. March a lányára pillantott, aki nagyon bájos és nőies volt a
délelőtti perkál ruhájában, a homlokába hulló fürtöcskével, ahogy ült
fehér pántokkal teleszórt varróasztalkájánál. Keze villámként járt, még
dalolgatott is munka közben, és sejtelme sem volt róla, mire gondol az
anyja; lányos ábrándjainál az övébe tűzött árvácskák lehettek csak
üdébbek és ártatlanabbak. Mrs. March elégedetten elmosolyodott.
– Két levél Jo doktorkisasszonynak, egy könyv és egy vicces ócska
kalap, olyan nagy, hogy kilógott a postahivatalból! – nevetett Beth,
belépve a dolgozószobába, ahol Jo körmölt.
– Micsoda alamuszi fickó ez a Laurie! Azt mondtam, nem bánnám, ha
a nagyobb kalap lenne a divat, mert minden meleg napon leég az arcom.
Erre azt felelte: „Mit törődsz a divattal? Viselj nagy kalapot, és érezd jól
magadat!” Mondtam, hogy viselnék, ha lenne, erre ideküldi ezt, hogy
próbára tegyen. Viselni is fogom a vicc kedvéért, megmutatom neki,

hogy fütyülök a divatra! – A Platón-mellszobor fejébe csapta a székes
karimájú, ódon föveget, majd elolvasta a leveleit.
Az anyja levelétől kigyúlt az arca, és a szeme teleszaladt könnyekkel,
mert ez állt benne:
DRÁGÁM! Ezzel a levélkével szeretném jelezni, milyen elégedetten
figyellek, ahogy uralkodni próbálsz a hirtelen természeteden. Nem
beszélsz fáradalmaidról, kudarcaidról, sikereidről, és talán azt gondolod,
senki se veszi észre, csak a Jó Barát, akinek segítségét naponta kéred, ha
hihetek útmutató könyved szamárfüleinek. Én is látok mindent, és tiszta
szívemből hiszek elhatározásod őszinteségében, mert már kezdi meghozni
gyümölcseit. Csak így tovább, édesem, türelmesen, bátran, mert hidd el,
senki sem érez együtt veled mélyebben, mint a te szerető
ANYÁD
– Ez jó! Többet ér ez egymillió dollárnál meg hangos dicséretnél. Ó,
édesanya, de még mennyire igyekszem! Iparkodom tovább, és nem fogok
elfáradni, amíg olyan segítőm van, mint te!
A karjára hajtotta a fejét, és néhány boldog könnyet hullatott a kis
levélkére, mert valóban azt hitte, senki sem veszi észre, és nem
méltányolja törekvését a jóra. Ez a bizonyosság kétszeresen értékes,
kétszeresen bátorító volt, mert váratlanul jött, attól az embertől, akinek
elismerését mindennél becsesebbnek tartotta. Ruhája belsejébe tűzte a
levelet, pajzsnak és emlékeztetőnek, ha majd ismét szembe kell szállnia
az ő Apollyonjával, aztán felbontotta a másodikat, készen úgy a jóra,
mint a rosszra. Laurie írta, nagy, lendületes betűkkel:
KEDVES JO, HAHÓ!
Holnap jön hozzám néhány angol lány meg fiú. Szeretném jól érezni
magamat. Jó lesz az, ha felütöm a sátramat Longmeadow-ban, és
csónakkal fölmegy az egész banda ebédelni és krokettezni? Szabad tűzön
főzünk, amúgy cigányosan, és elbolondozunk. Kedves népek, és szeretik
az ilyesmit. Jön Brooke, hogy kordában tartsa a fiúkat, a lányok illendő
viselkedéséről pedig Kate Vaughn gondoskodik. Szeretném, ha mind
eljönnétek; Bethet ki nem hagynám semmi pénzért, és senki sem fogja
háborgatni. A koszt miatt ne aggódjatok – én majd gondoskodom róla,

meg minden másról – csak jöjjetek el, legyetek jó cimborák! Rohannom
kell. Hűséges híved:
LAURIE
– Hát ez pazar! – Jo repült, hogy elmondja az újságot Megnek. –
Mehetünk, ugye, anya? Nagy segítség lenne Laurie-nak, mert én tudok
evezni, Meg főzhetne, és a kicsiknek is vehetnénk valami hasznát.
– Remélem, ezek a Vaughn-ék nem valami előkelő felnőttek! Tudsz
valamit róluk, Jo? – kérdezte Meg.
– Csak annyit, hogy négyen vannak. Kate idősebb nálad, Fred és
Frank, az ikrek, nagyjából egykorúak velem, és van egy kislány, Grace,
aki olyan kilenc-tíz éves. Laurie külföldön találkozott velük, és
megkedvelte a fiúkat, abból ítélve pedig, ahogy elhúzta a száját, mikor
Kate-ről beszélt, úgy hiszem, nem rajong érte.
– Úgy örülök, hogy tiszta a francia nyomott mintás ruhám; ide pont ez
kell, és még jól is áll! – közölte elégedetten Meg. – Neked van valami
tisztességes holmid, Jo?
– Szürke-piros csónakázókosztüm, nekem épp elég jó. Evezni és
kutyagolni fogok, hallani sem akarok keményítésről. Jössz, Betty?
– Ha nem engeditek, hogy a fiúk szóljanak hozzám.
– Egyetlen fiúnak sem!
– Szeretnék örömet szerezni Laurie-nak, és Mr. Brooke-tól nem félek,
mert ő olyan kedves; de nem akarok játszani vagy énekelni, sem semmit.
Sokat fogok segíteni, és nem zavarok senkit; Jo, ha te vigyázol rám,
akkor elmegyek.
– Így viselkedik az én jó kislányom! Megpróbálod legyőzni a
félénkségedet, amiért külön szeretlek. Én tudom, milyen nehéz
harcolnunk a gyarlóságaink ellen; ilyenkor sokat segít egy kedves szó.
– Köszönöm, anya! – Jo egy csókot nyomott a vékony arcra, ami
drágább volt Mrs. Marchnak, mintha visszakapta volna ifjonti rózsás
gömbölydedségét.
– Én kaptam egy doboz csokoládét és egy képet, amit le akarok
másolni – mutatta Amy a postáját.
– Én pedig egy levelet Mr. Laurence-tól, hogy menjek át este,
lámpagyújtás előtt, és zongorázzak neki, én pedig át is megyek – tette
hozzá Beth, aki azóta is nagy barátja volt az öregúrnak.

– Akkor most lássunk neki, és dolgozzunk kétszer annyit, hogy holnap
nyugodt lélekkel szórakozhassunk – javasolta Jo.
Amikor másnap reggel bekukkantott a lányok szobájába a derűs időt
ígérő napsugár, mulatságos látványban volt része, mert mindegyik lány a
szükségesnek és ildomosnak ítélt módon készük fel a mulatságra. Meg
homlokán eggyel gyarapodott a papírra csavart huncutkák sora; Jo
kenőcsökkel puhította megviselt arcát; Beth odavette magához az ágyba
Joannát, engesztelésül a közelgő elválásért; mindennek tetejébe Amy
csipesszel próbálta fitossá idomítani az orrát. Az a fajta csipesz volt,
amilyennel a művészek a rajzlapot erősítik a rajztáblára, ennélfogva
tökéletesen megfelelt mostani rendeltetésének. A látvány annyira tetszett
a napnak, hogy fényözönbe borította a szobát. Jo rögtön felserkent, és
akkorát kacagott Amy ékességén, hogy felébresztette testvéreit is.
Napfény és nevetés jó előjel egy kiránduláshoz, hamarosan kedélyes
sürgés-forgás kezdődött a két házban. Beth, aki elsőnek készült el,
jelentette, mi folyik a szomszédban, gyorsabb szépítkezésre buzdítva
nővéreit.
– Ott megy az ember a sátorral! Látom Mrs. Barkert, kosárba
csomagolja az ebédet. Mr. Laurence felnéz az égre és a szélkakasra; de jó
lenne, ha jönne ő is! Itt van Laurie – kész tengerész, milyen csinos fiú!
Jaj nekem, itt egy fogat, tele emberekkel: egy magas hölgy, egy kislány,
és két borzasztó fiú! Az egyik sánta; jaj, szegény, mankóval jár! Ezt nem
mondta Laurie! Siessetek, lányok, későre jár! Nini, itt van Ned Moffat!
Nézd csak, Meg, nem ez az ember hajolt meg feléd a múltkor, amikor
vásároltunk?
– Dehogynem. Milyen fura, hogy jön! Azt hittem, a hegyekben van.
Ott van Sallie; örülök, hogy időben visszajött. Hogy nézek ki, Jo? –
kiáltotta Meg.
– Mint egy százszorszép. Fogd fel a ruhádat, és igazítsd egyenesre a
kalapodat! Így félrecsapva szentimentális, és az első szél elviszi. Na,
gyertek!
– Ó, Jo, csak nem teszed föl azt a borzalmas kalapot? Micsoda
maskura! Nem öltözhetsz fiúnak! – tiltakozott Meg, miközben húga
felkötötte egy piros szalaggal a régimódi, széles karimájú szalmakalapot,
amit tréfából küldött át Laurie.
– Dehogynem teszem, kapitális kalap ez! Árnyékos, könnyű és nagy.
Jó tréfa lesz, és nem bánom, ha fiúnak néznek, amíg jól érzem magamat.

– Azzal kimasírozott a szobából, sarkában testvéreivel. Mindenki a
legszebb ruháját viselte a színes kis csapatban, és vidámságtól ragyogtak
az arcok a kackiás kalapok alatt.
Laurie elébük futott, majd a legnagyobb szívélyességgel bemutatta
őket barátainak. A pázsit volt a fogadószoba, ahol az ismerkedés lezajlott.
Meg örömmel látta, hogy Miss Kate húszéves létére is olyan egyszerűen
öltözik, amit igazán utánozhatnának az amerikai lányok, és nagyon
hízelgőnek találta Mr. Ned bizonykodását, hogy elsősorban azért jött el,
mert őt akarta látni. Jo megértette, miért húzta el a száját Laurie, amikor
Kate-ről beszélt, ugyanis ez az ifjú hölgy olyan mimóza érzékenységű
elutasítást mutatott a világ iránt, ami erősen elütött a többi lány
felszabadult vidámságától. Beth szemlét tartott az új fiúk felett,
megállapította, hogy a sánta nem „borzalmas”, hanem beteges és szelíd,
ezért kedves lesz hozzá. Amy jól nevelt, vidám kislánynak találta Gracet, akivel néhány percig bután bámulták egymást, majd villámgyorsan
összebarátkoztak.
A sátrakat, az ebédet és a kroketthez való eszközöket már
előreküldték. A társaság két csónakba szállt, és elindult, Mr. Laurence a
partról integetett utánuk a kalapjával. Az egyik csónakban Laurie és Jo
evezett, a másikban Ned és Mr. Brooke, míg Fred Vaughn, a gézengúz
iker, aki úgy padlizott egy lélekvesztőben, mint egy ideggyenge
molnárpoloska, minden tőle telhetőt elkövetett, hogy felborítsa őket. Jo
mókás kalapja valóban megérdemelte a köszönetet, mert igen hasznosnak
bizonyult; kezdetben kacagásra adott okot, amivel megtörte a jeget; mivel
evezés közben ide-oda lobogott, üdítő szellőt kavart, sőt, vélte Jo, kiváló
ernyőt is tarthatna az egész társaságnak, ha netán megeredne az eső. Kate
hüledezve figyelte Jo viselkedését, főleg mikor az azt kiáltotta: „Az
ántiját!”, mert a vízbe ejtette az evezőjét. Laurie pedig azt kérdezte: –
Drága öregem, remélem, nem rúgtam beléd? – mikor megbotlott Jo
lábában. De miután többször is megvizsgálta lornyonján át a furcsa lányt,
Miss Kate úgy döntött, hogy „sajátos, viszont értelmes”, és rámosolygott
magaslatairól Jo-ra.
Meg igen élvezetes helyet foglalt el a másik csónakban, mert
szembekerült az evezőkkel, akik gyönyörködhettek a látványban, és
feltűnő ügyességgel forgatták a lapátot. Mr. Brooke szép barna szemű,
kellemes hangú, hallgatag, komoly fiatalember volt. Megnek tetszett a
csendessége, egyébként a hasznos ismeretek két lábon járó lexikonjának

tartotta. Mr. Brooke sose beszélt hozzá sokat, viszont annál többet nézte,
és nem úgy, mint aki viszolyog a látványtól. Ned, egyetemista létére
természetesen bemutatta az összes modorosságot, amelyeknek
elsajátítását az első éves főiskolások szent kötelességüknek érzik. Nem
dicsekedhetett különösebb értelemmel, viszont igen jó természetű volt;
eszményi társaság egy piknikre. Sallie Gardinert lefoglalta, hogy
vigyázzon fehér pikéruhájának tisztaságára, és csevegjen a mindenütt
jelen levő Fred Vaughn-nal, akinek csínyei folyamatos rémületben
tartották Bethet.
Longmeadow-ig nem tartott sokáig az út, a sátor mégis fel volt verve,
és a kosarakat is kicsomagolták, mire a csónakosok megérkeztek. A szép
zöld mező közepén három tölgyfa tárta szét az ágait, és sima gyep várta a
krokettezni vágyókat.
– Isten hozott a Laurence-táborban! – köszöntötte az ifjú házigazda a
vidám kurjongatással partra szálló vendégeket.
– Brooke a főparancsnok; én vagyok a főhadbiztos; a többi fickó a
vezérkar, és önök, hölgyeim, a kompánia. Csak az önöké a sátor, az a
tölgyfa a szalonjuk, ez itt az ebédlő, a harmadik a tábori konyha.
Játsszunk egyet, mielőtt túlságosan fölmelegszik az idő, aztán lássunk
ebédhez!
Frank, Beth, Amy és Grace letelepedett, és csak nézték a nyolc
játékost. Mr. Brooke Meget, Kate-et és Fredet választotta, Laurie Sallie-t,
Jo-t és Nedet. Az angolok jól játszottak, de az amerikaiak még jobban, és
olyan keményen megküzdöttek minden hüvelyknyi gyepért, mintha a
függetlenségi háború szelleme fűtené őket. Jo és Fred többször
összekapott; egy alkalommal kevés választotta el őket attól, hogy kemény
szavakat vágjanak egymás fejéhez. Jo utoljára játszhatott kapura, és
elvétette az ütést, ami meglehetősen feldúlta. Fred, aki alig valamivel
maradt le mögötte, ütött: a labda eltalálta a kaput, és ujjnyival a rossz
oldalon belül állapodott meg. Éppen senki se volt a közelben, tehát az
odafutó Fred kissé megbökte a labdát, arrébb tolva egy ujjnyival a jó
oldalra.
– Találatom van! Most majd elintézem magát, Miss Jo, és én leszek az
első! – kiáltotta a fiatal úriember, újabb ütésre emelve a kalapácsát.
– Meglökte, láttam, hogy meglökte! Most én jövök! – kiáltott Jo.
– Hozzá se nyúltam, szavamra! Lehet, hogy kicsit elgurult, de azt
szabad, úgyhogy álljon félre, kérem, hadd próbálkozzak még egyszer!

– Mi itt Amerikában nem csalunk, de maga megteheti, ha óhajtja! –
dühöngött Jo.
– A jenkik a világ legfondorlatosabb népe! Mindenki tudja! Tessék! –
vágott vissza Fred, messzire elütve a lány labdáját.
Jo fülig elvörösödött, kinyitotta a száját, hogy mondjon valami
gorombaságot, aztán becsukta. Egy percig minden erejét beleadva püfölte
a földbe a cöveket, mialatt Fred eltalálta a magáét, és lármásan ujjongott.
Jo elment a labdájáért – elég soká tartott, mire megtalálta a bokrok között
– de lehiggadva, flegmán tért vissza, és türelmesen várt a sorára. Több
ütésébe került, hogy visszaszerezze elveszített helyét, de mire odaért, a
másik csapat csaknem győzött, Kate-é volt az utolsó előtti ütés, ami a
cövek mellett állapodott meg.
– Jupiterre, mi fogunk nyerni! Ég veled, Kate! Miss Jo még tartozik
nekem eggyel, úgyhogy te már végeztél! – örvendezett Fred. Az egész
társaság közelebb húzódott, hogy lássák a befejezést.
– A jenkiknek van egy olyan fondorlata, hogy nagylelkűen bánnak az
ellenfeleikkel. – Jo olyan pillantást vetett a fiúra, amibe Fred belepirult. –
Főleg a legyőzött ellenfelekkel. – Kate labdájához hozzá se nyúlva egy
ügyes ütéssel megnyerte a versenyt.
Laurie a levegőbe dobta a kalapját, de aztán észbe kapott, hogy nem
lenne illendő ujjongania vendégeinek vereségén. Visszafojtotta készülő
örömkiáltását, és odasúgta barátnőjének:
– Gratulálok, Jo! Fred valóban csalt, láttam; meg persze nem
mondhatjuk neki, de nem fogja elkövetni még egyszer, erre szavamat
adom!
Meg félrevonta a húgát, azzal az ürüggyel, hogy feltűzi lebomlott
hajfonatát, és elismerően mondta:
– Borzasztóan provokáló volt, de te uralkodtál az indulataidon, és
ennek örülök, Jo.
– Ne dicsérj, Meg, mert itt helyben fel tudnám pofozni! Meg is
pukkadtam volna, ha nem bújok el a bozótban, amíg annyira
megfékeztem a dühömet, hogy tarthassam a nyelvemet. De még mindig
harapni tudnék, úgyhogy remélem, kitér előlem! – vágta rá Jo. Az ajkát
harapdálta, és öldöklő pillantást vetett Fredre nagy kalapja alól.
– Ideje ebédelni – pillantott az órájára Mr. Brooke. – Főhadbiztos,
lenne szíves tüzet gyújtani, és vizet hozni, amíg Miss March, Miss Sallie
és én megterítjük az asztalt? Ki tud jó kávét főzni?

– Jo tud! – válaszolta Meg, aki örült, ha beajánlhatja a húgát, Jo pedig,
bízva a közelmúltban vett konyhaművészeti leckékben, elvonult a
kávéskannához. A gyerekek száraz ágakat gyűjtöttek, a fiúk tüzet
gyújtottak, vizet hoztak a közeli forrásból. Miss Kate rajzolt, Frank
beszélgetett Bethtel, aki sásból font apró gyékényeket, hogy azt
használják tányérnak.
A főparancsnok és hadsegédei szétterítették az abroszt, és elrendezték
rajta a zöld levelekkel gyönyörűen feldíszített, ínycsiklandó enni és
innivalókat. Jo jelentette, hogy a kávé elkészült, aztán mindenki
letelepedett a lakomához. Az ifjúság ritkán szenved savhiányban, és a
testgyakorlás remek étvágyat csinál. Nagyon vidám falatozás volt, olyan
harsány kacajokkal kísérve, amelyek még egy közelben legelésző,
tiszteletreméltó lovat is megriasztottak. A terítéket mulatságos eklektika
jellemezte, aminek következtében a csészéket és tányérokat gyakorta
összecserélték; makkok pottyantak a tejbe, apró fekete hangyák érkeztek
invitálás nélkül, hogy kivegyék részüket a frissítőkből, a fákról szőrös
hernyók ereszkedtek le selyemfonálon, hogy lássák, mi történik itt. A
sövény mögül három fehérszőke gyerek leselkedett, a folyó túlpartjáról
egy kutya ugatta őket torkaszakadtából.
– Van itt só, ha úgy jobban ízlik! – mondta Laurie, egy csésze
szamócát nyújtva Jo-nak.
– Köszönöm, jobban szeretem pókkal! – felelte Jo, kihalászva két
óvatlan apróságot, akik a tejszínes csészében lelték halálukat. – Hogy
merészelsz emlékeztetni arra a rettenetes ebédre, amikor a tied minden
szempontból olyan kifogástalan?
– Olyan kivételesen jól éreztem magam azon a napon, hogy máig nem
felejtettem el! Ez nem az én érdemem, én nem tettem érte semmit, te,
Meg és Brooke csináltatok mindent, amiért örök adósotok vagyok. Mit
fogunk csinálni, ha már nem bírunk többet enni? – kérdezte Laurie ebéd
után, úgy érezve, hogy ezzel kijátszotta a tromfot.
– Hát majd játszunk, amíg le nem hűl egy kicsit az idő. Elhoztam az
„írókat”, biztosan Miss Kate is tud valamit, ami új és jó. Menj, kérdezd
meg tőle! A kompániához tartozik, többet kellene beszélgetned vele.
– Te is a kompániához tartozol! Azt gondoltam, jól összeillenek majd
Brooke-kal, de az meg folyton Meggel beszél, és Kate csak bámulja őket
azzal a nevetséges lornyettjével. Megyek már, ne prédikálj az
illendőségről, azt se tudod, mi az!

Miss Kate valóban sok új játékot ismert; és mivel a fiúk nem bírtak, a
lányok nem akartak többet enni, mindnyájan elvonultak a szalonba
„Halandzsát” játszani.
– Valaki elkezd egy történetet, lehet akármilyen badarság, meséli
addig, ameddig neki tetszik, csak az a fontos, hogy egy nagyon izgalmas
részénél hagyja abba; akkor folytatja a másik, és így tovább. Nagyon
mulatságos, ha ügyesen csinálják, hihetetlenül kacagtató összevisszasága
a tragikusnak és a komikusnak. Maga kezd, Mr. Brooke! – mondta Kate
olyan parancsoló hangon, hogy Meg, aki ugyanolyan tisztelettel bánt a
nevelővel, mint bármely más úriemberrel, egészen elcsodálkozott.
Mr. Brooke, aki két ifjú hölgy lábainál hevert a fűben, szófogadóan
elkezdte:
– Volt egyszer, hol nem volt egy lovag, aki elindult szerencsét
próbálni, mert nem volt egyebe, mint a pajzsa és a kardja. Sokáig
bolyongott, majdnem huszonnyolc teljes éven át, sok viszontagságot élt
át, amíg meg nem érkezett egy jóságos öreg király palotájához. Ez a
király jutalmat ajánlott fel annak, aki megszelídíti, és nyereghez szoktatja
kedvenc csikóját, egy szép, de nagyon szilaj jószágot. A lovag ráállt,
hogy próbát tesz, és lassan, de biztosan közeledett is a cél felé, mert a
nemes vérű csikó minden zabolátlan vadsága ellenére is megszerette új
lovasát. Az iskolázáshoz hozzátartozott, hogy a lovag naponta
keresztüllovagolt a király kedvencével a városon, keresve azt a bájos
arcot, amelyet sokszor látott álmaiban, de még sohasem találkozott vele.
Aztán egy napon, amikor egy csendes utcában táncoltatta a hátasát,
meglátta egy romos vár ablakában a szépséges arcot. Boldog
kérdezősködésére, hogy ki lakik az ódon várban, azt felelték, elvarázsolt
királykisasszonyok fonnak ott naphosszat, hogy ezzel váltsák meg a
szabadságukat. A lovag nagyon szerette volna megszabadítani őket, ámde
szegény lévén, nem tehetett mást, minthogy nap mint nap arra ment el,
reménykedve, hátha meglátja az édes arcot a napsugárban. Végül
elhatározta, hogy bemegy a várba, és megkérdezi a királykisasszonyokat,
miként segíthetne nekik. Odament, bekopogtatott: a nagy kapu kitárult, és
a lovag meglátott…
– …egy igézően bájos hölgyet, aki így kiáltott mámoros örömmel:
„Végre! Végre! – folytatta Kate, aki sok francia regényt olvasott, és
szerette a stílusukat. – „Ez ő!” – kiáltotta Gustave gróf, és a boldogság
önkívületében rogyott a hölgy lábaihoz. „Ah, keljen föl!” – nyújtotta

márványfehér kezét a hölgy. „Soha, amíg el nem árulja, miként
menthetem meg!” – fogadkozott még mindig térden állva a lovag. „Ah,
kegyetlen sorsom arra ítél, hogy itt raboskodjak, amíg zsarnokomat el
nem pusztítandják!” – „Hol az a gaz?” – „A mályvaszín szalonban.
Menjen, hős lélek, mentsen meg a kétségbeeséstől!” –
„Engedelmeskedem, és vagy győztesen térek vissza, vagy holtan!” – E
lángoló szavak után elrohant, feltépte a mályvaszín szalon ajtaját, és
éppen be akart lépni, amikor…
– … iszonyú ütést kapott a fejére, mert egy fekete slafrokot viselő vén
salabakter hozzávágta a görög nagyszótárt – mondta Ned. – Sir
Minekishíjják rögtön összeszedte magát, kihajította a zsarnokot az
ablakon, és vissza akart térni a hölgyhöz, diadalmasan, és egy na gy
puklival a fején. Az ajtó zárva volt, mire letépte a függönyt, kötéllétrát
csinált belőle, és már félúton tartott, amikor a létra elszakadt, és ő fejjel
zuhant a hatvan láb mélyen levő várárokba. Mivel úgy úszott, mint egy
kacsa, körbekallózta a kastélyt, míg rá nem talált egy apró ajtóra, amelyet
két tagbaszakadt fickó őrzött. Akkor összecsapta a fejüket, mint két
mogyorót, aztán fantasztikus ereje döbbenetes megfeszítésével bezúzta az
ajtót, felment egy kőlépcsőn, amelynek fokain lábnyi vastagon állt a por,
ökölnyi varangyok szökdécseltek rajta, és voltak ott akkora pókok is,
amelyektől ön, Miss March, bizonyosan hisztérikus rohamot kapna. A
lépcső tetején olyan látvány fogadta, amelytől elállt a lélegzete, és
megfagyott a vére, mert…
– …egy magas alak állt ott, elfátyolozott arccal, aszott kezében
lámpással – folytatta Meg. – Intett a lovagnak, majd nesztelenül
tovasiklott egy folyosón, mely sötét és hideg volt, akár a sírbolt.
Árnyékba burkolózó páncélok szegélyezték a folyosót, a halálos
csendben kék lánggal égtek a lámpák, a kísérteties alak mindegyre
visszafordult, és ilyenkor iszonyú szemek villantak fel a fátyol mögött.
Egy elfüggönyözött ajtóhoz értek, amely mögött bűbájos zene szólt; a
lovag már ugrott volna, hogy belépjen, ám a kísértet visszahú zta, és
fenyegetően meglengetett előtte egy…
– …tubákos dobozt – mondta Jo síri hangon, amitől a hallgatóság az
oldalát fogta. – „Köszönöm”, szólt a lovag udvariasan, vett egy csipetet,
és hétszer tüsszentett, olyan erővel, hogy leesett a feje. „Hahaha!”,
hahotázott a kísértet. Belesett a kulcslyukon a szobába, ahol a
királykisasszonyok inuk szakadtából fontak, majd a gonosz szellem

fölkapta áldozatát, és eltette egy nagy bádogdobozba, amelyben már
tizenegy fejetlen lovag feküdt, szép szorosan, mint a szardíniák, de most
mind felpattantak, és elkezdtek…
– …matróztáncot járni! – vágott közbe Fred, mikor Jo pillanatnyi
szünetet tartott, hogy lélegzetet vegyen – a rozzant vén kastély pedig
azon nyomban átváltozott vitorlás hadihajóvá! „Fel az orrvitorlát, reffelni
a csúcsvitorla kötelét, emberek az ágyúkhoz!” – mennydörögte a
kapitány, mert a láthatáron feltűnt egy kalózhajó, főárbocán a fekete
zászlóval. „Hegyibe és győzzetek, derék legényeim!” – így a kapitány, és
elkezdődött a nagy csata. Természetesen a britek győztek, mert mindig
ők győznek.
– Nem, nem ők! – jegyezte meg Jo az orra alatt.
– Miután elfogták a kalózkapitányt, rögtön odavitorláztak a
szkúnerhez, amelynek fedélzetén hegyekben álltak a holtak, és a
lefolyóban vér folyt, mert úgy szólt a parancs: „Hányjátok kardélre őket!
Nincs kegyelem!” – „Másodkormányos, vessen egy hurkot a külső
orrvitorla rúdjára, és húzza föl ízibe ezt a gazembert, ha csak nem bánja
meg bűneit extra gyorsasággal!” – parancsolta a brit kapitány. A portugál
hallgatott, mint a csuka, és végigsétált a palánkon, miközben a délceg
matrózok harsányan éljeneztek. Ám az álnok eb fejest ugrott a tengerbe,
lebukott a hajó alá, és megfúrta, ami el is süllyedt, teljes vitorlázattal, és
meg sem állt a tenger fenekéig, ahol…
– Jaj nekem, most meg mit mondjak? – kiáltott Sallie, mikor Fred
befejezte a halandzsáját, amiben összevissza kutyult tengerészeti
kifejezéseket és az egyik kedvenc könyvének tényeit. – Na szóval,
lesüllyedtek a tenger fenekére, ahol egy kedves hableány fogadta őket,
ám nagyon elszomorodott, mikor megtalálta a bádogdobozt a fejetlen
lovagokkal, és gyengéden bepácolta őket ecetbe, azt remélve, hátha
megfejtheti titkukat, mert kíváncsi volt, mint minden nő. Egyszer egy
búvár érkezett a városba, és a hableány így szólt hozzá: „Magának adom
ezt a gyöngyös dobozt, ha fel tudja vinni” – mert szerette volna
feléleszteni szegény párákat, de nem bírta el a súlyt. Így hát a búvár
fölvitte a dobozt a levegőre, fel is nyitotta, de nagy csalódására nem
gyöngyöt talált benne. Ott is hagyta egy néptelen, nagy réten, ahol
megtalálta…
– …egy kis libapásztorlány, aki száz kövér libát legeltetett a réten –
mondta Amy, mert Sallie-ból kifogyott az ihlet. – A kislány megsajnálta

a lovagokat, és megkérdezte egy öregasszonytól, mivel segíthetne rajtuk.
„A libáid majd megmondják, tudnak ők mindent” – felelte az
öregasszony. Így hát a kislány megkérdezte, mit használjon új fejnek, ha
már a régik elvesztek, mire a száz lúd egyszerre kinyitotta a csőrét, és azt
gágogta…
– ”Tököt!” – vágta rá Laurie. – „Ez az!” – mondta a lány, és máris
futott, hogy tizenkét szép tököt hozzon a konyhakertjéből. Ráillesztette a
tököket a nyakakra, a lovagok tüstént feléledtek, köszönetet mondtak a
kislánynak, és vígan mentek tovább a maguk útján, észre se véve a
változást, hiszen annyi hozzájuk hasonló fej szaladgál a világban, hogy
nem szúrtak szemet senkinek. Az én lovagom visszatért megkeresni a
szép arcot, és megtudta, hogy a királykisasszonyok kiváltották magukat a
rabságból, és egy kivétellel férjhez is mentek mind. Ezt hallván rettenetes
felindulással felpattant a csikóra, amely jóban-rosszban kitartott mellette,
és nyargalt a kastélyba, hogy lássa, ki van még pártában. Ahogy átlesett a
sövényen, látja, hogy álmainak királynője virágot szed a kertben. „Ad
nekem is egy rózsát?” – kérdezte. „Be kell jönnie érte; én nem mehetek
önhöz, mert nem illendő” – felelte a hölgy mézédesen. A lovag
megpróbált átmászni a sövényen, de az egyre magasabbra nőtt; aztán
megpróbált átnyomakodni rajta, de a sövény egyre vastagabb lett, és a
lovag elkeseredett, így hát türelmesen tördelni kezdte a gallyakat, amíg
keletkezett egy kis lyuk. Azon kukucskált be, így könyörögve: „Engedjen
be! Engedjen be!” Ám a szép királykisasszony mintha nem értette volna,
mert csak szedte hallgatagon a rózsákat, és hagyta vergődni a lovagot.
Hogy bejutott-e vagy sem, azt majd elmondja Frank.
– Nem tudom elmondani! Nem is játszom, sose szoktam! – tiltakozott
Frank, elborzadva az érzelgős befejezéstől, amelytől neki kellett volna
megmentenie az abszurd párt, mert Beth elbújt Jo mögé, Grace pedig
elaludt.
– Tehát a szegény lovag fennakadt a sövényen? – kérdezte Mr.
Brooke, megigazítva a gomblyukába tűzött vadrózsát.
– Gondolom, a kisasszony adott neki egy szál virágot, és egy kis idő
múltán csak kinyitotta a kaput – somolygott Laurie.
– Micsoda badarságot hordtunk össze! Ha gyakorolnánk, jóval
okosabbal állhatnánk elő. Ismeritek az „Igazságot?” – kérdezte Sallie,
mikor már nem bírtak tovább nevetni a történetükön.
– Remélem, igen – felelte komolyan Meg.

– Mármint a játékot!
– Az meg mi? – kérdezte Frank.
– Egymásra teszitek a kezeteket, választotok egy számot, húztok, és
akire a szám esett, köteles őszintén válaszolni minden kérdésre, amit a
többiek feltesznek. Nagyon mulatságos.
– Próbáljuk meg! – javasolta Jo, aki szeretett kísérletezni.
Kate kisasszony, Mr. Brooke, Meg és Ned nem volt hajlandó
beszállni. Fred, Sallie, Jo és Laurie egymásra tette a kezét, húzott. A sors
Laurie-ra esett.
– Kik a hőseid? – kérdezte Jo.
– Nagyapám és Napóleon.
– Szerinted melyik hölgy a legcsinosabb? – kérdezte Sallie.
– Margaret.
– Melyiket kedveled a legjobban? – Fred.
– Természetesen Jo-t!
– Micsoda buta kérdéseid vannak! – Jo lenézően megvonta a vállát. A
többiek kacagtak Laurie flegma hangján.
– Próbáljuk meg még egyszer! Nem is olyan rossz játék ez! – mondta
Fred.
– Lehet, hogy neked nem az – morogta Jo az orra alatt.
Következőnek őt kérdezték.
– Mi a legnagyobb hibád? – kérdezte Fred, mert tudni akarta, megvane a lányban az az erény, ami belőle hiányzik.
– A lobbanékonyság.
– Mit szeretnél a legjobban? – kérdezte Laurie.
– Egy pár cipőfűzőt – vágta rá Jo, mert előre kitalálta és ki is cselezte
a fiú szándékát.
– Ez nem volt őszinte válasz! Azt kell mondanod, amit a legjobban
szeretnél!
– Lángeszet! Nem szeretnél adni belőle, Laurie? – Kajánul
mosolygott, amikor a fiú csalódott képet vágott.
– Melyek azok a tulajdonságok, amelyeket a legjobban csodálsz egy
férfiban? – kérdezte Sallie.
– A bátorságot és a becsületet.
– Most rajtam a sor – szólt Fred, mikor végre az ő keze került sorra.
– Adjál neki! – súgta Laurie Jo-nak.
A lány bólintott.

– Nem csaltál a krokettnél?
– Hát igen, egy kicsit.
– Helyes! Nem A tengerek oroszlánjából vetted a történetedet?
– Nagyjából.
– Nem hiszed, hogy az angol nemzet minden szempontból tökéletes? –
folytatta Sallie.
– Szégyellhetnem magamat, ha nem ezt hinném.
– Igazi John Bull. Most pedig húzás nélkül is Sallie kisasszonyé az
esély. Először is azzal gázolok bele az érzelmeidbe, hogy megkérdezem:
nem gondolod-e, hogy kissé kacér vagy? – kérdezte Laurie, miközben Jo
bólintott Frednek, jelezve, hogy szent a béke.
– Te szemtelen fiú! Dehogy vagyok az! – kiáltotta Sallie olyan arccal,
ami ennek az ellenkezőjét bizonyította.
– Mit utálsz a legjobban? – kérdezte Fred.
– A pókokat és a rizsfelfújtat.
– Mit szeretsz a legjobban? – kérdezte Jo.
– Táncolni és a francia kesztyűt.
– Hát énszerintem nagyon buta játék ez az Igazság! Szellemi felüdülés
gyanánt játsszunk most „írókat!” – javasolta Jo.
Ehhez csatlakoztak Ned, Frank és a kislányok is; amíg ők játszottak, a
legidősebbek félrehúzódtak beszélgetni. Miss Kate elővette a mappáját,
és ismét rajzolni kezdett, Margaret figyelte, Mr. Brooke pedig lehevert a
fűbe egy könyvvel, amelyet nem olvasott.
– Milyen gyönyörűen csinálod! Bár én tudnék így rajzolni! – mondta
Meg, csodálattal vegyes sajnálkozással.
– Hát miért nem tanulsz? Bizonyára megvan hozzá az ízlésed és a
tehetséged – válaszolta Miss Kate kegyesen.
– Nincs időm.
– Mamád nyilván más teljesítményeket méltányol. Az enyém is; de
vettem titokban néhány leckét, ezzel bebizonyítottam neki, hogy van
tehetségem, és azóta ő biztat, hogy folytassam. Te nem tudod
megszervezni ugyanezt a nevelőnőddel?
– Nekem nincs.
– El is felejtettem, hogy Amerikában több fiatal hölgy jár iskolába,
mint nálunk. Méghozzá nagyon kiváló tanintézményeik vannak, papa is
azt mondja. Gondolom, te magániskolában tanulsz.
– Semmiféle iskolában sem tanulok. Magam is nevelőnő vagyok.

– Ó, valóban? – mondta Miss Kate, bár a hanglejtéséből ítélve azt is
mondhatta volna: „Egek, ez rettenet!” Valami volt az arcában, amitől
Meg elpirult, és már bánta, hogy ennyire őszintén beszélt.
Mr. Brooke felpillantott, és gyorsan közbevetette:
– Amerikában a fiatal hölgyek ugyanannyira szeretik a függetlenséget,
mint az őseik. Itt csodálják és tisztelik azt, aki meg tud állni a saját lábán.
– Ó igen; ez természetesen nagyon szép és ildomos dolog. Nálunk is
számos érdemdús és igen nagy tiszteletben álló fiatal hölgy foglalk ozik
ezzel az arisztokrácia alkalmazásában, mert maguk is úrilányok lévén,
egyszerre jól neveltek és műveltek – mondta Miss Kate olyan
vállveregető hangon, ami sértette Meg büszkeségét, mert a munkája
nemcsak ízléstelennek, de lealacsonyítónak is tűnt tőle.
– Tetszett a német dal, Miss March? – érdeklődött Mr. Brooke,
megtörve a kínos csendet.
– Ó, igen, nagyon kedves volt; őszintén hálás vagyok annak, aki
lefordította!
– Te nem olvasol németül? – csodálkozott Miss Kate.
– Nem túl jól. Apám, aki tanított, elment a háborúba, egyedül pedig
nem haladok valami gyorsan, mert nincs, aki csiszolgassa a kiejtésemet.
– Akkor most tegyen egy kis próbát: itt van Schiller Stuart Máriája, és
egy nevelő, aki szeret tanítani! – Mr. Brooke a lány térdére tette a
könyvét, és bátorítóan mosolygott.
– Az olyan nehéz, hogy félek megpróbálni – szabadkozott Meg. Hálás
volt, de feszélyezte a pallérozott fiatal hölgy jelenléte.
– Majd olvasok egy kicsit, hogy felbátorodj! – és Miss Kate felolvasta
az egyik legszebb részt, tökéletes kiejtéssel, és tökéletesen
kifejezéstelenül.
Mr. Brooke nem szólt. Miss Kate visszaadta a könyvet Megnek, aki
ártatlanul megjegyezte:
– Azt hittem, ez költemény!
– Vannak olyan részei is. Ezt próbálja meg. Sajátságos mosoly
játszadozott Mr. Brooke száján, miközben fellapozta szegény Mária
panaszát.
Meg szófogadóan követte a hosszú fűszálat, amellyel új tanítója
mutatta a sorokat. Lassan, félénken olvasott, dallamos hangjának lágy
hullámzása mégis elővarázsolta a költészetet a nehéz szavakból. A zöld
mutató lesiklott az oldal aljára; a szomorú jelenet szépségébe

belefeledkezett Margaret úgy olvasott, mintha egyedül lenne, még egy kis
tragikus zengzetet is adva a boldogtalan királynő beszédének. Ha ekkor
látta volna a barna szempárt, alighanem torkán akad a szó; de egyszer
sem nézett fel, így nem veszett kárba a lecke.
– Igazán nagyon jó! – dicsérte a sűrű tévedésekre ügyet sem vetve Mr.
Brooke, amikor Meg elhallgatott. Valóban olyannak látszott, mint aki
„szeret tanítani.”
Miss Kate a szeméhez emelte lornyonját, szemlét tartott az elébe
táruló kis jelenet fölött, összecsukta a mappáját, majd leereszkedőn
megjegyezte:
– Szép kiejtésed van, és idővel jó felolvasó leszel. Javaslom, hogy
tanulj, mert a német nyelvet nagyon méltányolják a nevelőnőknél. Utána
kell néznem Grace-nek, nagyon vadul.
– Azzal elvonult, és magában így folytatta: „Nem azért jöttem, hogy
egy nevelőnő mellett legyek duenna, akármilyen csinos és fiatal. De
furcsák ezek a jenkik! Attól félek, Laurie egészen elromlik közöttük.”
– Elfelejtettem, hogy az angolok eléggé fumigálják a nevelőnőket, és
egyáltalán nem úgy bánnak velük, mint mi! – mondta Meg, bosszúsan
figyelve Miss Kate hátát.
– A házitanítóknak sincsen könnyű dolga náluk, mint azt a saját
káromon volt alkalmam megtanulni. Dolgozó embernek, Miss Margaret,
nincs még egy olyan hely, mint Amerika!
– Ezt Mr. Brooke olyan derűsen és elégedetten mondta, hogy Meg
rögtön elszégyellte magát a lamentálásért.
– Akkor örülök, hogy itt élhetek. Nem kedvelem a munkámat, végső
soron mégis megelégedésemre szolgál, úgyhogy nem panaszkodom. De
azért nem bánnám, ha úgy szeretnék tanítani, mint maga!
– Szeretné, ha Laurie lenne a tanítványa. Nagyon sajnálom, hogy
jövőre el kell veszítenem – mondta Mr. Brooke.
– Gondolom, egyetemre megy? – kérdezte Meg szája, de a szeme még
azt is hozzátette: „És mi lesz magával?”
– Igen, bőven ideje, hogy ott tanuljon, mert mindenben készen áll.
Amint ő elment, bevonulok katonának. Szükség van rám.
– Örömmel hallom! – kiáltotta Meg. – Szerintem minden
fiatalembernek be kellene vonulnia… bár ez nagyon nehéz az anyáknak
és a nővéreknek, akik otthon maradnak – tette hozzá bánatosan.

– Nekem semelyik sincs, és nagyon kevés barátom van, akiket érdekel,
hogy élek-e vagy halok – felelte Mr. Brooke meglehetősen keserűen.
– Laurie-t és a nagyapját igenis érdekelné, mi pedig nagyon
elszomorodnánk mind, ha valami baja esnék! – mondta felindultan Meg.
– Köszönöm, ez jólesett – kezdte Mr. Brooke, és újból felderült, ám
mielőtt befejezhette volna a beszédét, bedübörgött Ned az öreg lovon,
hogy bemutassa műlovari tehetségét az ifjú hölgyeknek. Erre a napra
búcsút mondhattak a csendnek.
– Te nem szeretsz lovagolni? – kérdezte Grace Amytől, miután Ned
nyomában a többiekkel együtt ők is körbenyargalták a mezőt.
– Imádok! Meg nővérem rendszeresen lovagolt, amikor papa még
gazdag volt; de ma már nem tartunk más hátast, mint Fa Ellent –
válaszolta Grace nevetve.
– Ki ez a Fa Ellen? Egy szamár? – kíváncsiskodott Grace.
– Hát nézd, Jo és én is odáig vagyunk a lovakért, de már csak egy
ócska női nyergünk van, és semmi lovunk. De a kertünkben nő egy
almafa, amelyiknek van egy szép alacsony ága; Jo tehát rácsatolta a
nyerget, oda, ahol fölfelé kanyarodik, csinált valamilyen kötőféket, ezért,
ha kedvünk támad, csak felpattanunk Fa Ellenre, és már nyargalunk is!
– Jaj de vicces! – kacagott Grace. – Nekem van otthon egy pónim, és
majdnem mindennap lovagolok rajta a parkban Freddel és Kate-tel; az
nagyon jó, mert jönnek a barátaim is, és az allé tele van hölgyekkel és
urakkal.
– Ó, milyen csodálatos! Remélem, egyszer még eljutok külföldre, de
én inkább Rómába megyek, mint az Alléba – mondta Amy, akinek
fogalma se volt, mi az az allé, de a világért meg nem kérdezte volna.
Frank, aki épp a kislányok mögött ült, hallotta, miről beszélgetnek.
Nézte az egészséges fiúk hancúrozását, és türelmetlenül ellökte magától a
mankót. Beth, aki a szétszórt írókártyákat szedegette össze, felnézett, és
megszólította a maga félénk, de barátságos hangján:
– Attól félek, elfáradt; tehetek valamit magáért?
– Kérem, beszéljen hozzám; unalmas itt üldögélni egymagamban! –
válaszolta Frank, aki kétségtelenül ahhoz szokott, hogy otthon jóval
nagyobb figyelem veszi körül.
A szégyellős Beth azt se tarthatta volna lehetetlenebb feladatnak, ha
arra kérik, hogy latinul szónokoljon; de nem volt hova futnia, nem volt

Jo, aki mögé elbújhasson, és a szegény fiú olyan szomorúan nézett rá,
hogy hősiesen elszánta magát egy próbára.
– Miről szeretne beszélgetni? – kérdezte a fele kártyát elejtve,
miközben összekötözni próbálta őket.
– A krikettről, a csónakázásról és a vadászatról szeretnék hallani –
felelte Frank, aki még nem tanulta meg, hogy a mulatságait összhangba
hozza az erejével.
„Jaj nekem, most mitévő legyek? Semmit se tudok ezekről!” –
gondolta Beth, olyan zavarba esve, hogy egészen elfelejtette a fiú
szerencsétlenségét. Végül azt mondta, abban a reményben, hátha szóra
bírhatja Frankét: – Én még sosem láttam vadászatot, de gondolom, maga
mindent tud róla.
– Egyszer voltam, de soha többé nem mehetek, mert megsérültem,
mikor átugrattam egy nyomorult kaput. Számomra nincs több ló és kopó
– felelte Frank, és akkorát sóhajtott, hogy Beth azonnal meggyűlölte
magát ártatlan nyelvbotlásáért.
– A maguk szarvasai sokkal szebbek a mi csúnya bölényeinknél –
fordult Beth segítségért a prérihez. Örömére olvasott egy könyvet, amit
Frank ugyancsak ismert, és amitől Jo el volt ragadtatva.
A bölények megnyugtató, jóleső témának bizonyultak. Beth annyira
szerette volna mulattatni a fiút, hogy egészen elfelejtette a félelmét, és
észre sem vette nővérei boldog meglepetését, amellyel a szokatlan
látványt figyelték: Beth beszélget az egyik borzasztó fiúval, akik ellen
védelmet kért!
– Eszem a szívét! Sajnálja Franket, ezért jó hozzá! – mondta Jo a
krokettpályán, ragyogó arccal nézve húgát.
– Mindig mondtam, hogy igazi kis szent! – fűzte hozzá Meg, mintha
itt nem lenne helye több kételynek.
– Rég hallottam, hogy Frank ennyit nevessen – mondta Grace
Amynek, miközben babákról beszélgettek, és kopáncsból állítottak össze
teáskészletet.
– Beth nővérem nagyon fatális lány tud lenni – felelte Amy,
elégedetten Beth sikerével. „Fantasztikust” értett alatta, de mivel Grace
láthatólag nem ismerte egyik szó jelentését sem, a „fatális” éppúgy
megfelelt, és jó benyomást keltett.
Fogócska és barátságos krokettezés fejezte be a délutánt. Alkonyatkor
elbontották a sátrat, összecsomagolták a kosarakat, kihúzták a földből a

krokett cövekeket, megpakolták a csónakokat, és lecsurogtak a folyón,
teli tüdőből dalolva. Ned, aki érzelmes hangulatba került, rázendített egy
méla balladára, amelynek az volt a refrénje:
Egyedül, ah, ó, jaj, egyedül!
És az
Ifjak vagyunk, szívünk ver tüzesen,
Ó, miért néznénk egymásra jegesen?
soroknál olyan affektált epekedéssel tekintett Megre, hogy az
felkacagott, és tönkretette az áriát.
– Hogy lehet ilyen kegyetlen hozzám? – susogta Ned a szárnyaló
kórus leple alatt. – Egész nap el sem mozdult a mellől a jegelt angolna
mellől, most meg kinevet!
– Nem akartam, de maga olyan mulatságos arcot vágott, hogy nem
bírtam megállni! – válaszolta Meg, mellőzve a választ a szemrehányás
első részére, mert valóban kerülte Nedet, élénken emlékezve Moffaték
házi báljára, és az azt követő pletykára.
Ned meg volt sértve, és Sallie-hoz fordult vigasztalásért.
– Nem kacér egy kicsit ez a lány?
– Nagyon aranyos; nincs egy kacér porcikája sem! – védte meg a
barátnőjét Sallie.
A kis társaság ugyanazon a pázsiton bomlott fel, ahol találkoztak.
Szép jó éjszakát és jó utat kívántak egymásnak, mert Vaughn-ék
Kanadába készültek. Ahogy a négy nővér keresztülvágott a kerten, Miss
Kate utánuk nézett, és ezúttal minden vállveregetés nélkül mondta:
– Zajos modoruk ellenére az amerikai lányok nagyon kedvesek, csak
jobban meg kell ismerni őket.
– Feltétlenül egyetértek önnel – felelte Mr. Brooke.

XIII. fejezet
Légvárak
Egy szeptemberi meleg délutánon Laurie lustán hintázott a
függőágyában, és azon mélázott, mit csinálhatnak a szomszédok, de még
ahhoz is rest volt, hogy felkeljen és kiderítse. Megint rájött a rosszkedv,
mert az egész nap olyan hiábavalón, értelmetlenül telt, hogy szívesen
újracsinálta volna. A melegtől eltunyult, a tanulást ellógta, Mr. Brooke
türelmét a végtelenségig feszítette, nagyapja bosszantására a fél délutánt
átzongorázta, a cselédlányokat halálra rémítette gonosz célzásaival, hogy
az egyik kutyáját a veszettség kerülgeti, és miután a lovásszal is
összekapott valamilyen képzelt hanyagságon, belevetette magát a
függőágyba, és ott fortyogott a világ ostobaságán, amíg le nem
csillapította a szép nap békessége. Bámult föl a vadgesztenyefák
kupolájának zöld homályába, és mindenféléről álmodozott. Éppen azt
képzelte, hogy világ körüli úton hányják-vetik hajóját az óceán habjai,
amikor hangokat hallott, és tüstént kizökkent a révedezésből.
Kileselkedett a függőágyból, és látta, hogy előjönnek a March nővérek,
mintha valamilyen expedícióra indulnának.
„Hát ezeket meg mi lelte?” – morfondírozott Laurie, és kinyitotta
álmos szemét, hogy jobban lássa őket, mert kétségtelenül volt valami
sajátos a szomszédok megjelenésében. Széles karimájú, konya kalapot
viseltek valamennyien, vállukon barna vászontarisznya lógott, és hosszú
botot tartottak a kezükben. Meg egy párnát hozott, Jo könyvet, Beth
kosarat, Amy mappát. Szótlanul keresztülvágtak a kerten, kiléptek a
hátsó kiskapun, és kapaszkodni kezdtek a dombra, amely a házat
elválasztotta a folyótól.
„Remek!” – állapította meg a fiú. – „Piknikezni mennek, és engem
még csak nem is hívnak! Csónakkal nem mehetnek, mert nincs náluk a
kulcs. Talán elfelejtették. Utánuk viszem, és akkor megtudhatom, mi ez.”
Noha volt vagy fél tucat kalapja, beletelt egy időbe, mire talált egy
megfelelőt; aztán hajszát kellett indítani a kulcs után, amely végül a
zsebéből került elő; így aztán a lányok már majdnem eltűntek, mire

átszökkent a sövényen, és a nyomukba vetette magát. A legrövidebb utat
választotta a csónakházhoz, ott várta, hogy megjelenjenek, de nem jött
senki, mire felkapaszkodott a dombra, hogy körülnézzen. A domb egy
részét fenyves borította, és ebből a zöld sűrűből a tűlevelek halk
sóhajtozásánál és az álmos tücsökcirpelésnél csengőbb hangok
hallatszottak.
„Ez ám a szép látvány!” – gondolta a bokrok között átkandikáló
Laurie, aki immár tökéletesen felébredt, és visszanyerte szokott jó
kedélyét.
Valóban szép volt, ahogy a nővérek ültek az árnyékoktól csipkés
pagonyban, ahol illatos szellő libegtette hajtincseiket és legyezte forró
arcukat, miközben körülöttük úgy folytatódott az erdei aprónép élete,
mintha a lányok nem idegenek, hanem régi barátok lennének. A rózsaszín
ruhás Meg a párnáján ült és varrt; olyan üde és bájos volt a zöldben, akár
egy virágszál. Beth a bürök alól válogatta a fenyőtobozokat, amelyekből
szép dolgokat tudott készíteni. Amy egy páfránybokrot rajzolt, Jo kötött,
és egyidejűleg felolvasott. Árnyék suhant át a fiú arcán, úgy érezte, el
kellene mennie, hiszen senki sem hívta; mégis maradt, mert nagyon
magányosnak tűnt az otthon; nyughatatlan szelleme sokkal vonzóbbnak
találta ezt a csendes társaságot az erdőben. Olyan mozdulatlanul állt,
hogy egy szorgosan gyűjtögető mókus leszaladt a mellette magasodó
fenyő törzsén, és akkor rohant csak vissza, amikor hirtelen meglátta a
fiút, de akkor olyan fülsértő hangon méltatlankodott, hogy Beth fölnézett.
Észrevette a vágyakozó arcot a nyírfák mögött, és biztató mosollyal intett
neki.
– Csatlakozhatok, kérem szépen? Vagy zavarok? – kérdezte a lassan
közeledő fiú.
Meg felvonta a szemöldökét, ám Jo kihívóan végigmérte, és rögtön azt
mondta:
– Hát persze, hogy csatlakozhatsz! Eleve meg kellett volna hívnunk,
csak azt gondoltuk, hogy úgyse érdekelne az ilyen lányos játék.
– Mindig szerettem a ti játékaitokat, de ha Meg nem szívesen lát,
akkor elmegyek.
– Nincs kifogásom, ha csinálsz valamit, ugyanis itt nem engedik a
szabályok a tétlenkedést – mondta Meg komolyan, ám kedvesen.
– Nagyon leköteleztél. Bármit megteszek, amit akartok, ha engedtek
itt időzni egy kicsit, mert odalent akkora unalom honol, mint a szaharai

sivatagban. Varrjak, olvassak, gyűjtsek tobozt, rajzoljak, vagy mindet
egyszerre? Ne kíméljetek, mindenre készen állok! – Azzal Laurie leült,
olyan szófogadó ábrázattal, hogy öröm volt nézni.
– Fejezd be ezt a történetet, míg én megkötöm a sarkot – nyújtotta a
könyvet Jo.
– Igenis, nagysága! – felelte Laurie alázatosan, és legjobb tudása
szerint igyekezett olvasni, hogy mutassa, mennyire hálás, amiért bevették
a „Szorgos Méhecske Társaságba”.
A történet nem volt hosszú; amikor Laurie végzett, merészkedett
föltenni, mintegy érdemei jutalmul, néhány kérdést.
– Instálom, megkérdezhetem, mennyire új ez a rendkívül épületes és
elbájoló szervezet?
– Megmondjuk neki? – fordult Meg a húgaihoz.
– Ki fog nevetni! – figyelmeztette Amy.
– Kit érdekel? – kérdezte Jo.
– Szerintem tetszeni fog neki – vélte Beth.
– Persze hogy tetszeni fog! Szavamra! Nem foglak kinevetni.
Mondjad, Jo, semmitől se félj!
– Még hogy én félek tőled? Szóval az a helyzet, hogy mi zarándokot
szoktunk játszani, és ezt még a télen kezdtük el.
– Igen, tudom – bólogatott bölcsen Laurie.
– Ki árulta el? – pattant fel Jo.
– A szellemek.
– Nem, én mondtam meg neki egy este, amikor ti nem voltatok otthon.
Fel akartam vidítani, mert olyan szomorú volt. Tetszett neki, úgyhogy ne
szidj meg, Jo – kérte Beth félénken.
– Nem tudsz titkot tartani. Na, nem érdekes. Egy fáradsággal
kevesebb.
– Folytasd, kérlek! – unszolta Laurie, mert Jo egészen belemerült a
kötésbe, és kissé kedvetlennek látszott.
– Ó, tehát Beth nem ismertette mindenestől az új tervünket? Nos, nem
akartuk, hogy pocsékba menjen a szabadság, ezért mindnyájan kitűztünk
magunk elé valamilyen célt. A vakációnak majdnem vége, amit
vállaltunk, befejeztük, és örülünk, hogy nem vacakoltuk el az időt.
– El tudom képzelni. – Laurie sajnálkozva gondolt a saját
tétlenkedésére.

– Anya azt szereti, ha minél többet vagyunk a szabadban, úgyhogy
kihozzuk ide a munkánkat, és jól mulatunk. A tréfa kedvéért ezekben a
tarisznyákban tartjuk a holminkat, feltesszük az ócska kalapot, bottal
kapaszkodunk fel a dombra. Azt játsszuk, mint valamikor régen, hogy
zarándokok vagyunk. Ezt a dombot „Gyönyörű Hegynek” hívjuk, mert
messzire el lehet látni róla, egész odáig, ahol egyszer majd élni
szeretnénk.
Laurie felült, hogy megnézze, mit mutat Jo. Az erdő nyiladékán el
lehetett látni messze-messze, a széles kék folyón túl, a másik part rétjein
túl, a nagy város peremén is túl a zöld hegyekig, amelyek összekötötték
az eget a földdel. Alacsonyan járt a nap, őszi alkonyban lángolt az égbolt.
Arany és bíbor felhők ültek a hegytetőkön, és a rőt fényű magasban
ezüstfehér ormok fénylettek, mint egy mennyei város légies
toronysisakjai.
– De gyönyörű! – szólt Laurie halkan, mert volt érzéke a szépséghez,
és gyorsan meglátta.
– Gyakran ilyen; szeretjük nézni, mert sohasem egyforma, de mindig
tündöklő – felelte Amy, és azt kívánta, hogy bárcsak meg tudná festeni.
– Jo arról a tájról beszél, ahol lakni szeretnénk egyszer – ez alatt a
földi tájat érti, malacokkal, csirkékkel, szénakaszálással. Jó lenne, de én
jobban szeretném, ha ott fent az a gyönyörű táj, az lenne a valódi, és oda
mehetnénk – mélázott Beth.
– Van egy táj, ami még annál is gyönyörűbb; oda el is fogunk jutni,
lépésről lépésre, ha igazán jók vagyunk – válaszolta Meg.
– Csak olyan hosszúnak és fárasztónak tűnik a várakozás! Fel
szeretnék repülni úgy, ahogy azok a fecskék szállnak, át a tündöklő
kapun!
– Te előbb-utóbb oda is fogsz jutni, Beth, úgyhogy semmit se félj –
mondta Jo. – Én vagyok az, akinek küszködnie, dolgoznia, kapaszkodnia
és várnia kell; és lehet, hogy még akkor sem jutok fel.
– Majd itt leszek én társadul, ha ez megvigasztal. Nekem is sokat kell
vándorolnom, hogy megpillanthassam Mennyei Városotokat. Ha késnék,
ugye, Beth, mondasz majd az érdekemben egy jó szót?
Volt valami a fiú arcában, ami megzavarta kicsi barátnőjét; ám ezzel
együtt is derűsen válaszolt, mialatt követte szelíd pillantásával a változó
fellegeket:

– Szerintem bejut, aki igazán akarja, és egész életében ezen iparkodik;
mert nem hiszem, hogy őrök állnának a kapufélfánál, vagy kulcsra lenne
zárva az az ajtó. Mindig úgy képzelem el, ahogy a képen ábrázolják, ahol
a fényes öltözetű lények a karjukat kitárva köszöntik a szegény
Keresztyént, mikor felkapaszkodik a folyótól.
– Hát nem lenne mulatságos, ha valóra válthatnánk minden légvárat,
és lakhatnánk bennük? – kérdezte Jo, rövid hallgatás után.
– Annyit építettem már, hogy nehezen tudnék választani közülük –
mondta Laurie. Hason feküdt, és tobozokkal dobálta a mókust, amely
elárulta.
– Válaszd a kedvencedet! Melyik az? – kérdezte Meg.
– Ha elmesélem a magamét, te is elmondod a tiédet?
– Igen, ha a lányok is elmondják.
– Elmondjuk. Halljuk Laurie-t!
– Miután kedvemre bebarangoltam a földet, szeretnék letelepedni
Németországban, és annyit muzsikálni, amennyi nekem tetszik. Híres
muzsikus leszek, engem hallgat az egész világ; sose bajlódok pénzzel
vagy üzlettel, azt teszem, amit akarok, és jól érzem magamat. Ez az én
kedvenc várkastélyom. Hát a tied, Meg?
Margaretnél kissé nehezebben jött a válasz. Csapott egyet az arca
előtt, mint aki láthatatlan muslincákat kerget, aztán lassan mondta:
– Szeretnék egy szép házat, tele mindenféle pompás dologgal: finom
étellel, szép ruhákkal, elegáns bútorokkal, kedves emberekkel, és
rengeteg pénzzel. Én lennék ott az úrnő, az történne, amit én akarok, és
rengeteg cselédem lenne, hogy sose kelljen dolgoznom. Hogy élvezném!
Mert azért nem lustálkodnék, hanem rengeteg jót cselekednék, és
mindenki szeretne.
– Háziúr nem lenne abban a légvárban? – kérdezte a csalafinta Laurie.
– Mondtam, hogy „kedves emberek” – válaszolta Margaret, gondosan
megkötve a cipőfűzőjét, mert így nem lehetett látni az arcát.
– Miért nem mondod, hogy lenne egy nagyszerű, bölcs, jó férjed, és
néhány angyali gyermeked? Tudod, hogy a várad nem lenne tökéletes
nélkülük! – pirított rá a tapintatlan Jo.
– A tiedben meg nem lenne más, mint lovak, tintatartók és regények! –
méltatlankodott Meg.
– Mert nem is kell más! Egy egész istállóra való arabs, könyvekkel
tömött szobák, és bűvös tintatartóból írnék, hogy az írásaim ugyanolyan

híresek legyenek, mint Laurie muzsikája! Valami nagyszerűt akarok
csinálni, mielőtt feljutok a kastélyomba – valami hősieset vagy
csodálatosat, hogy akkor se felejtsenek el, ha meghalok! Még nem
tudom, mi lesz az, de keresem, és egyszer még eláll tőle szemetek szátok!
Azt hiszem, könyveket fogok írni, azokból leszek híres és gazdag. Nekem
nagyon megfelelne. Hát ez az én kedvenc álmom.
– Az enyém az, hogy szép nyugodtan ellehessek otthon, anya meg apa
mellett, és segíthessek gondoskodni a családról – mondta Beth.
– Nem is kívánsz mást? – kérdezte Laurie.
– Mióta megvan a pianínóm, tökéletesen elégedett vagyok. Nem
vágyom másra, mint hogy együtt lehessünk, egészségben, boldogságban.
– Nekem rengeteg kívánságom van, de az a legfőbb, hogy művész
lehessek, Rómába mehessek, szép képeket festhessek, és a világ legelső
művésze lehessek – sorolta a szerény Amy.
– Nagyravágyó társaság vagyunk, igaz? Az egyetlen Beth kivételével
mindnyájan híresek, gazdagok, és minden szempontból csodálatosak
akarunk lenni. Lesz vajon közöttünk, akinek valóra válnak a vágyai? –
kérdezte Laurie, úgy rágcsálva egy fűszálat, mint egy méla borjú.
– Nekem megvan a kulcsom a légváramhoz, de még nem dőlt el,
mikor nyithatom ki az ajtót – közölte Jo rejtelmesen.
– Nekem is megvan a kulcsom, de nem szabad próbálkoznom vele.
Nyavalyás egyetem! – motyogta Laurie, és bosszúsan sóhajtott.
– Az enyém itt van! – Amy meglengette a ceruzáját.
– Nekem nincs – sóhajtott Meg csüggedten.
– Dehogy nincs! – vágta rá Laurie. – Hol?
– Az arcodban!
– Badarság, abból semmi hasznom!
– Na, csak várj, hátha szerez még neked valami becseset! – válaszolta
a fiú, és elnevette magát, mert azt képzelte, hogy tud egy édes kis titkot.
Meg rózsásra pirult, de nem szólt többet. Ugyanazzal a várakozó
arckifejezéssel nézte a folyót, mint Mr. Brooke, mikor elmesélte a lovag
históriáját.
– Találkozzunk tíz év múlva, ha még életben leszünk! Hadd lássuk,
kinek sikerült valóra váltani az álmait, vagy, hogy mennyivel közelebb
jutottunk a megvalósításukhoz! – javasolta Jo, aki mindig kész volt
előállni valamilyen tervvel.

– Egek ura! Kész vénség leszek addigra – huszonhét esztendős! –
kiáltotta Meg, aki már most, tizenhét éves fővel is felnőttnek érezte
magát.
– Teddy és én huszonhat évesek leszünk, Beth huszonnégy, Amy
huszonkettő. Minő tiszteletre méltó gyülekezet! – mondta Jo.
– Remélem, addigra lesz valamim, amire büszke lehetek; bár amilyen
lajhár vagyok, attól félek, Jo, hogy el fogom piszmogni az időt.
– Anya azt mondja, ösztönzésre van szükséged; bizonyosra veszi,
hogy ha az meglesz, prímán fogsz dolgozni.
– Csakugyan ezt hiszi? Jupiterre! Hát fogok is dolgozni, ha tehetem! –
kiáltott Laurie. – Mert most elégedettnek kellene lennem, hogy nagyapa
örüljön; próbálok is, de annyira kedvem ellenére való, hogy nagyon
nehezen megy! Azt akarja, hogy én is gyarmatáru-kereskedő legyek, mint
ő, márpedig inkább lőjenek agyon! Utálom a teát meg a selymet meg a
fűszereket, amiket az ócska hajói szállítanak, az sem érdekel, ha meg sem
állnak a tenger fenekéig, amint az enyémek lesznek. Beérhetné azzal,
hogy egyetemre megyek, mert négy évet adok neki az életemből, csak ne
kényszerítsen az üzletre; de amit elhatározott, abból nem enged, nekem
pedig azt kell tennem, amit parancsol, hacsak fel nem lázadok, és meg
nem szököm, úgy, mint az apám! Ha lenne, aki itt maradjon az öreggel,
már holnap megtenném!
Lázasan beszélt, és nagyon olyannak látszott, mint aki a legcsekélyebb
provokációra képes valóra váltani a fenyegetését. Laurie rohamos
gyorsasággal nőtt, minden lustasága ellenére a fiatalság nyughatatlan
lobogásával gyűlölte a meghunyászkodást, és a maga útját akarta járni a
világban.
– Javasolom, vitorlázz el valamelyik hajótokon, és akkor gyere csak
haza, ha kipróbáltad, mire vagy képes! – mondta Jo, mert képzeletét
felvillanyozta a vakmerő vállalkozás, és mélységes együttérzést keltett
benne az, amit ő úgy hívott, hogy „Teddy gyarlóságai”.
– Ez nem helyes, Jo! Nem szabad így beszélned, és Laurie-nak nem
szabad megfogadnia a rossz tanácsodat. Drága fiam, pontosan azt kellene
tenned, amit nagyapád kíván – mondta Meg a leganyaibb hangján. –
Tanulj minél jobban az egyetemen, és ha nagyapád látja, hogy igyekszel
a kedvére tenni, akkor bizonyosan nem bánik veled ridegen vagy
igazságtalanul. Te mondtad, hogy nincs senki, aki mellette maradna és
szeretné; sose bocsátanád meg magadnak, ha az engedélye nélkül

távoznál. Ne búslakodj, és ne házsártoskodj, hanem tedd, ami a
kötelességed; akkor a jó Mr. Brooke-hoz hasonlóan te is megkapod a
jutalmadat, mert szeretni és tisztelni fognak.
– Mit tudsz te Brooke-tól? – kérdezte Laurie. Hálás volt a jó tanácsért,
viszont nem kért a prédikációból, és örült, hogy a rá nem jellemző kitörés
után másra terelheti a beszélgetést.
– Csak annyit, amennyit nagypapád mesélt: hogy milyen szépen
gondját viselte az anyjának, amíg az meg nem halt, és visszautasította a
külföldi állást, pedig rendes emberekhez került volna, csak hogy az anyja
mellett maradhasson; és hogy most azt az öregasszonyt tartja el, aki az
anyját ápolta, de nem szól róla senkinek, és egyáltalán, igen nagylelkű,
türelmes és jó.
– Az bizony, drága öreg cimborám! – szólt Laurie őszintén, amikor
Meg elhallgatott. – Ez ótatára vall, hogy Brooke tudta nélkül kiderít róla
mindent, és elmondja másoknak is, hogy rokonszenvet keltsen iránta.
Brooke nem is értette, miért olyan kedves hozzá anyátok, miért hívja meg
őt is velem, miért bánik vele úgy, a maga elbűvölően barátságos módján.
Annak tulajdonította, hogy anyátok maga a tökély, mint erről nekem
lelkesedett napokon át. Na, majd meglátjátok, mit teszek én Brooke-ért,
csak teljesüljön a kívánságom!
– Kezdd el máris azzal, hogy nem eszed az életét! – pirított rá Meg.
– Honnan veszed, hogy ilyeneket teszek, kisasszony?
– Látom az arcából, mikor elmegy. Ha jó voltál, elégedettnek tűnik, és
frissen lépked; ha felbosszantottad, komor, és lassan megy, mint aki
legszívesebben visszatérne, hogy jobban végezze a munkáját.
– Hát ez tetszik! Szóval te Brooke arcán számolod a jó és a rossz
pontjaimat! Láttam én, hogyan hajlik meg és mosolyog, ha elmegy az
ablakod előtt, de arra nem gondoltam, hogy egy telegráfot is
berendeztetek!
– Nem rendeztünk! Ó ne mérgelődj, és nehogy elárulj neki bármit is
abból, amit mondtam! Annyit akartam kifejezni, hogy érdekel, miként
haladsz, különben is, ami itt elhangzik, az bizalmas! – kiáltotta Meg, attól
rémüldözve, hogy miféle következményei lehetnek óvatlan beszédének!
– Én nem vagyok hírharang – felelte Laurie azzal az arckifejezésével,
amit Jo úgy hívott, hogy „fennköltebb a kovásznál”. – De ha Brooke a
barométer, akkor rajta kell lennem, hogy jó időt mutathasson.

– Kérlek, ne sértődj meg! Nem akartam se papolni, se pletykálni, se
butaságokat beszélni; csak arra gondoltam, hogy Jo olyan indulatokba
próbál belelovallni, amelyeket később megbánnál. Olyan kedves vagy
nekünk, egészen a fivérünknek tekintünk, ezért mondunk ki előtted
mindent, amit gondolunk. Bocsáss meg, nem akartam rosszat! – Félénk
gyöngédséggel nyújtotta a kezét.
Laurie, aki már bánta a felfortyanását, megszorította a kezecskét.
– Itt nekem kell bocsánatot kérnem – szólt őszintén. – Bal lábbal
keltem, egész nap harapni tudtam volna. Szeretem, ha megmondjátok,
miben hibáztam, ti meg ne haragudjatok, ha néha dúlok-fúlok.
Mindenképpen köszönöm.
Mivel bizonyítani akarta, mennyire nem haragszik, a lehető
legkedvesebben viselkedett: pamutot gombolyított Meg-nek, szavalt,
hogy Jo-nak kedveskedjen, fenyőtobozt rázott Bethnek, segített Amynek
páfrányt rajzolni, tehát minden szempontból a „Szorgos Méhecske
Társaság” méltó tagjának mutatkozott. Javában diskuráltak a teknősbékák
családi szokásairól, amikor halk csengőszó figyelmeztette őket, hogy
Hannah feltette a teát, vagyis jó lesz, ha sietnek haza vacsorázni.
– Jöhetek máskor is? – kérdezte Laurie.
– Igen, ha jó vagy, és szereted a könyvedet, ahogy az általános
iskolában mondják a fiúknak – felelte Meg mosolyogva.
– Igyekezni fogok.
– Akkor jöhetsz, én pedig megtanítalak kötni, ahogy a skótok szoktak;
most nagy igény van zoknikra! – mondta Jo, a saját kötését lobogtatva
búcsúzóul, mikor elváltak a kapunál.
Este, amikor Beth zongorázott Mr. Laurence-nak, Laurie a függöny
árnyékában meghúzódva hallgatta a kicsi Dávidot, akinek egyszerű
muzsikája mindig megnyugtatta borongós lelkét. Az öregúr a tenyerébe
hajtotta szürke fejét, és a halott kisleányra gondolt, akit úgy szeretett. A
fiúnak eszébe jutott a délutáni társalgás, és azt mondta magának, azzal a
szent elhatározással, hogy örömmel hozza meg az áldozatot: „Hagyom a
légváramat, inkább itt maradok a drága öreggel, amíg szüksége van rám,
hiszen senkije sincsen rajtam kívül.”

XIV. FEJEZET
Titkok
Jo-nak ugyancsak serényen kellett dolgoznia a padlásszobában, mert
kezdtek hűvösödni az októberi napok, és rövidültek a délutánok. A nap
két-három óra hosszat besütött a padlásablakon, amely mögött Jo
körmölt. Az ócska díványon ült, papírjait szétrakta egy régi ládán. Feje
fölött Firka, a kedvenc patkány korzózott a gerendákon, legidősebb
fiának, egy nyalka ifjúnak a kíséretében, aki láthatólag nagyon büszke
volt a bajuszára. A munkájában elmerült Jo teleírta az utolsó oldalt,
alákanyarította a nevét, ledobta a tollát, és azt kiáltotta:
– Na, hát elkészült a legjobb művem! Ha mégsem fog tetszeni, akkor
várnom kell, amíg képes leszek jobbra!
Ledőlt a díványra, gondosan átolvasta a kéziratot, betett néhány
gondolatjelet, számos felkiáltójelet, amelyek olyanok voltak, mint az apró
léggömbök; aztán összekötötte csinos, piros pántlikával, és egy percig
olyan komoly és gyengéd arccal nézte, amiből tisztán látszott, mennyi
gondot ölt a munkájába. Jo itteni íróasztala egy ócska bádog sparherd
volt, amelyet a fal mellé toltak. Ebben tartotta papírjait és néhány
könyvet, hogy biztonságban legyenek az ugyancsak bibliofil
hajlandóságú Firkától, aki boldogan felhabzsolta az útjába kerülő
könyveket. Jo újabb kéziratot halászott ki a bádogkasztniból, zsebre tette
a másikkal együtt, aztán leosont a lépcsőn.
A lehető legkevesebb zajjal kabátot vett, feltette a kalapját, a hátsó
ablakhoz ment, kimászott egy alacsony tornác tetejére, ledobta magát a
gyeppadra, aztán kerülő úton kiment az útra. Ott rendbe szedte magát,
leintette az arra járó omnibuszt, és nagyon vidám, ugyanakkor titokzatos
képpel elkocsizott a városba.
Ha valaki figyelte volna, fölöttébb sajátosnak találja a viselkedését,
mert, ahogy leszállt, addig gyalogolt hosszú lépésekkel, amíg meg nem
érkezett egy bizonyos házszámhoz egy bizonyos forgalmas utcán. Miután
némi utánjárással megtalálta, belépett a kapun, feltekintett a piszkos
lépcsőre, úgy állt egy pillanatig, akár a cövek, majd kirontott az utcára, és

olyan sebesen eliszkolt, ahogy jött. Ezt a mozdulatsort többször
megismételte, nagy mulatságára egy fekete szemű fiatal úriembernek, aki
a szemközti épület ablakánál lustálkodott. Jo, mikor már harmadszor tért
vissza, lélekben megrázta magát, a szemébe húzta a kalapját, és úgy
vonult fel a lépcsőn, mint akinek az összes fogát kell kihúzatnia.
Más egyebek között egy fogorvos cégére is ékesítette a bejáratot. A
fiatal úriember, miután egy percig bámulta a két állkapcsot, amelyek
lassan nyíltak-csukódtak, hogy felhívják a figyelmet a két
gyöngyfogsorra, kabátba bújt, kalapot tett, lement, és megállt a szemben
levő ház kapuja előtt.
„Ez rá vall, hogy egyedül jön” – mondta magában, egyszerre
mosolyogva és dideregve – „de ha nagyon megkínozzák, szüksége lesz
valakire, aki hazaviszi.”
Tíz perc múlva lerohant a lépcsőn Jo, lángvörösen, és általában olyan
ábrázattal, mint aki most esett át egy szörnyű megpróbáltatáson. Mikor
meglátta a fiatal úriembert, olyan képet vágott, amit mindennek lehetett
nevezni örvendezőn kívül, és egy biccentéssel elvonult mellette; ám az
ifjú a nyomába szegődött, és résztvevőn kérdezte:
– Nagyon rossz volt?
– Nem nagyon.
– Gyorsan átestél rajta.
– Igen, hála az égnek!
– Miért egyedül jöttél?
– Nem akartam, hogy bárki is tudjon róla.
– Te vagy a leghóbortosabb csudabogár, akit valaha láttam. Hányat
szedtek ki?
Jo értetlenül meredt a barátjára, aztán hahotázni kezdett, mint aki
példa nélkül mulat valamin.
– Kettőt akarok kiszedetni, de várnom kell egy hétig!
– Mit nevetsz? Jo, neked valami galádságon jár az eszed!
– Neked is. Mit művelt, uram, abban a biliárdszalonban?
– Engedelmével, hölgyem, nem biliárdszalon volt, hanem tornaterem,
és vívásból vettem leckét.
– Annak örülök.
– Miért?
– Mert megtaníthatsz engem, és ha majd előadjuk a Hamletet, te
lehetsz Laertes, és nagyon szépen megcsinálhatjuk a vívójelenetet.

Laurie olyan szívből jövő, harsány hahotára fakadt, hogy több járókelő
is elmosolyodott a hallatán.
– Akkor is megtanítalak, ha nem adjuk elő a Hamletet, mert nagyon
szórakoztató, és kapitálisan jót tesz a testtartásnak. De nem hiszem, hogy
ettől mondtad volna olyan határozottan azt az „annak örülök”-et.
– Nem; annak örültem, hogy nem a biliárdszalonban voltál, mert
őszintén remélem, hogy sose mész olyan helyekre. Vagy igen?
– Nem sűrűn.
– Jobb szeretném, ha egyáltalán nem mennél.
– Senkinek sem ártok vele, Jo. Otthon van biliárdasztalom, de az csak
olyankor szórakoztató, ha jó játékosok is vannak hozzá; tehát mivel
szeretek biliárdozni, néha bejövök, és játszok egyet Ned Moffattal, vagy
valamelyik másik fickóval.
– Ó, ezt nagyon sajnálom, mert aztán egyre jobban rákapsz, időt és
pénzt fogsz pazarolni rá, és olyan leszel, mint azok a borzalmas fiúk.
Annyira reméltem, hogy tiszteletre méltó ember maradsz, barátaidnak
örömére! – csóválta a fejét Jo.
– Hát az ember fia már egy kis ártatlan mulatságot sem engedhet meg
magának hébe-hóba, mert rögtön el kell veszítenie a reputációját? –
pattogott Laurie.
– Attól függ, hol és mikor engedi meg magának. Nem kedvelem Nedet
és társaságát, és azt szeretném, ha kimaradnál belőle. Anya be sem engedi
a házunkba, pedig Ned szívesen jönne; és ha te olyan leszel, mint Ned,
anya nem fogja megengedni, hogy így együtt hancúrozhassunk.
– Nem? – szörnyedt el Laurie.
– Nem! Nem tűrheti a divatos ficsúrokat, és inkább zárna el bennünket
kalapdobozba, semhogy a társaságukba engedjen.
– Hát akkor egyelőre nem szükséges előkeresnie a kalapdobozait.
Nem vagyok divatos ficsúr, nem is óhajtok az lenni, viszont hébe-hóba
kedvem támad ártatlan pajkosságokhoz. Neked nem?
– De igen, azok ellen senkinek sincsen kifogása, úgyhogy nyugodtan
pajkoskodj, de ne vadulj, jó? Mert akkor vége a szép időknek.
– Én leszek a szentek szentje!
– Ki nem állhatom a szenteket! Legyél csak egyszerű, becsületes,
tiszteletre méltó fiú, és akkor sosem hagyunk el. Nem is tudom, mit
csinálnék, ha úgy viselkednél, mint Mr. King fia; rengeteg pénze volt, de
nem tudta, hogyan költse el, és inni kezdett, és játszott, és megszökött

hazulról, és azt hiszem, aláhamisította az apja nevét, és mindenestől
iszonytató volt.
– Azt képzeled, hogy én is képes lennék ilyesmire? Nagyon
megtisztelsz!
– Nem, nem képzelem – ó, az ég szerelmére, dehogy! Csak mindig azt
hallom, hogy a pénz mekkora kísértés, és néha szeretném, ha szegény
lennél, mert akkor nem kellene aggódnom.
– Szóval aggódsz értem, Jo?
– Kicsit, mikor rosszkedvűnek vagy elégedetlennek látszol, mert
előfordul veled; de éppen mert olyan akaratos vagy, ha egyszer rossz útra
térnél, attól félek, nehéz lenne megállítani.
Laurie szótlanul ballagott néhány percig. Jo figyelte, és már bánta,
amiért nem vigyázott a nyelvére, mert a fiú tekintete haragos volt, bár a
szája még mindig mosolygott a lány figyelmeztetésén.
– Hazáig prédikálni óhajtasz? – kérdezte hanyagul.
– Természetesen nem! Miért?
– Mert ha igen, omnibuszra szállok; de ha nem, szeretnék veled
sétálni, és elmesélni valami nagyon érdekeset.
– Nem prédikálok többet, és borzasztóan szeretném hallani a hírt!
– Nagyon helyes, akkor figyelj ide! Ez egy titok, és ha elmondom,
neked is el kell mondanod nekem a magadét.
– Nekem nincs titkom! – kezdte Jo, de hirtelen elnémult, mert eszébe
jutott, hogy van.
– Dehogy nincs! Nem tudsz te titkolózni! Úgyhogy tessék szépen
meggyónni, vagy nem mondok el semmit! – kiáltotta Laurie.
– A te titkod kedves?
– De még mennyire! Olyanokról szól, akiket ismersz, és annyira
mulatságos! Muszáj hallanod! Már rég fúrja az oldalamat. Na halljam, te
kezdesz.
– De otthon nem szólsz róla, ugye?
– Egy szót se.
– És négyszemközt sem nyaggatsz miatta?
– Nem szokásom.
– De igenis hogy! Ezzel szeded ki másokból, amit akarsz. Nem tudom,
hogy csinálod, de született nyaggató vagy!
– Nagyon köszönöm! Vágj neki.

– Szóval két írásomat vittem be egy szerkesztőhöz, aki a következő
héten fog válaszolni – súgta Jo a bizalmasa fülébe.
– Éljen Miss March, a híres amerikai írónő! – rikoltotta Laurie, és a
levegőbe dobta a kalapját, nagy mulatságára két kacsának, négy
macskának, öt tyúknak és fél tucat ír gyereknek, mert immár kiértek a
városból.
– Pszt! Úgysem fog sikerülni, de egyszerűen nem leltem a helyemet,
amíg meg nem próbáltam; és azért nem szóltam róla, mert nem akartam
másoknak is csalódást okozni.
– Sikerülni fog. Figyelj, Jo, ahhoz a szecskához képest, ami naponta
megjelenik, te shakespeare-i szinten írsz. Hát nem lenne mulatságos, ha
nyomtatásban látnánk? Milyen büszkék lennénk rád!
Jo szeme fölragyogott, mert nagyon kellemes, ha hisznek az
emberben, és a barátunk dicsérete sokkal jobban esik, mint egy tucat
kinyomtatott bombaszt.
– Na és a te titkod? Tisztességes légy, Teddy, különben soha többé
nem hiszek neked! – mondta, miközben megpróbálta lelohasztani
magában a tüzes reményeket, amelyeket egyetlen biztató szó lobbantott
lángra.
– Lehet, hogy pácba keveredek, ha elmondom, de nem tettem ígéretet
az ellenkezőjére, így tehát megteszem, mert nem lenne nyugalmam, ha
nem adnék tovább neked egy ilyen zaftos újságot! Tudom, hol van Meg
kesztyűje!
– Ennyi az egész? – kérdezte csalódottan Jo.
Laurie bólintott és kacsintott, rejtelmesen mindentudó arccal.
– Egyelőre ez is elég, amivel te is egyetértesz, amint meghallod, hol
van.
– Akkor mondjad.
Laurie a lány füléhez hajolt, és három szót súgott bele, amelyek
valami egészen komikus változást idéztek elő a lányban. Egy percig
mereven nézte Laurie-t – a nézése egyszerre volt meglepett és
bosszankodó –, aztán otthagyta. – Honnan tudod? – csattant fel.
– Láttam. – Hol?
– Zsebben.
– Egész idő alatt?
– Igen! Hát nem regényes?
– Nem! Irtóztató!

– Nem tetszik?
– Persze, hogy nem! Nevetséges, és nem tűröm, az égre! Mit fog
szólni Meg?
– Senkinek sem szabad szólnod, ezt ne feledd!
– Nem ígértem meg!
– Mert magától értetődött, és én bíztam benned.
– No jó, egyelőre nem szólok; de undorodom, és nagyon sajnálom,
hogy elmondtad!
– Azt hittem, tetszeni fog!
– A gondolat, hogy beállít valaki, és elviszi Meget? Köszönöm, nem!
– Jobban fog tetszeni, ha téged is visznek.
– Szeretném én látni, hogy valaki megpróbálja! – kiáltotta Jo vadul.
– Én is szeretném látni – kuncogott Laurie.
– Megfekszik a gyomromat a titkok! Amióta elmondtad, egészen
össze van dúlva a lelkem! – mondta a hálátlan Jo.
– Fuss versenyt velem a dombról, és rendbe jössz – javasolta Laurie.
Senki sem volt a közelben, a sima út csalogatóan lejtett. Jo nem is bírt
ellenállni a kísértésnek. Futásnak eredt, hamarosan elhagyta kalapjátfésűit, elpotyogtatta az összes hajtűjét. Laurie ért elsőnek a célba, és
fölöttébb elégedett volt az általa javasolt kezelés sikerével, mert ragyogó
szemű, lobogó hajú, kipirultan pihegő Atalantája arcán nem látszott, hogy
haragudna érte.
– Bár ló lennék, akkor mérföldeket vágtázhatnék ebben a kristálytiszta
levegőben, és nem fulladnék ki! Kapitális volt, de nézd, micsoda
madárijesztőt csinált belőlem! Légy már olyan angyal, és szedd össze a
holmimat! – Jo lerogyott egy juharfa alá, a karmazsinpiros levelek
szőnyegére.
Laurie elment, hogy ráérősen összeszedegesse az elhullatott tárgyakat,
Jo pedig csomóba kötötte a varkocsait, abban a reményben, hogy senki
sem jön arra, amíg rendbe nem szedi magát. De jött, mégpedig maga
Meg, aki feltűnően dámásnak látszott ünneplőruhájában, mert vizitelni
volt.
– Hát te meg mi a csodát művelsz itt? – kérdezte, jól nevelt
megdöbbenéssel mérve végig kócos húgát.
– Leveleket gyűjtök – felelte erőtlenül Jo, a kezében tartott bíbor
kötegben válogatva.

– És hajtűket – tette hozzá Laurie, fél tucat hajtűt ejtve Jo ölébe. – Itt
az úton nőnek, Meg, akárcsak a fésűk és a barna szalmakalapok.
– Szaladtál, Jo! Hogy tehettél ilyet? Mikor hagysz már föl ezzel a
vadulással? – kérdezte Meg rosszallóan, megigazítva mandzsettáit, és
lesimítva széltől borzolt haját.
– Addig nem, amíg olyan vén és csúzos nem leszek, hogy botra kell
támaszkodnom. Ne akarj idő előtt megnöveszteni! Az is elég, hogy te
egyik pillanatról a másikra megváltoztál. Én hadd maradjak kislány,
ameddig tehetem.
Beszéd közben a levelek fölé hajolt, hogy ne lehessen látni remegő
ajkát, mert az utóbbi időben érezte, hogy Margaretből hamarosan nő lesz.
Laurie titka óta félt az elválástól, amelynek előbb-utóbb el kell jönnie, de
most nagyon közelinek rémlett. Laurie látta az arcán a zaklatottságot, és
gyorsan elterelte Meg figyelmét.
– Hol viziteltél ilyen pompában?
– Gardineréknél. Sallie részletesen elmesélte Belle Moffat esküvőjét!
Pompás volt, és Párizsban fogják tölteni a telet! Csak képzeljétek el,
milyen csodálatos lesz!
– Irigyled, Meg? – kérdezte Laurie.
– Attól félek, igen.
– Örülök neki – motyogta Jo, a fejébe rántva a kalapját.
– Miért? – csodálkozott Meg.
– Mert ha ilyen sokat számít neked a pompa, akkor sose lesz az, hogy
fogod magadat, és férjhez mész egy szegény emberhez – mondta Jo, és a
szemöldökét ráncolva nézett Laurie-ra, aki némán mozgó ajkakkal
figyelmeztette az ígéretére.
– Sose lesz az, hogy „fogom magamat”, és férjhez megyek! –
válaszolta Meg, és roppant méltóságteljesen elvonult. Mögötte Laurie és
Jo nevetett, pusmogott, köveket ugrált át, szóval „úgy viselkedtek, mint a
gyerekek”, vélte Meg, bár nincsen kizárva, hogy ha nem lett volna
kiöltözve, ő is kísértést érzett volna arra, hogy csatlakozzék hozzájuk.
Jo egy-két hétig olyan furán viselkedett, hogy a testvérei csak ámultak.
Rohant az ajtóhoz, ha csengetett a postás, gorombán viselkedett Mr.
Brooke-kal, gyászos képpel nézte Meget, időnként felugrott, megrázta,
majd teljesen érthetetlen módon megpuszilta; Laurie-val örökösen jeleket
adtak egymásnak, és addig emlegettek holmi „szárnyaló sasokat”, míg a
lányok úgy döntöttek, hogy mindkettőnek elment az esze. Két héttel

azután, hogy Jo az ablakon keresztül távozott a házból, az ugyancsak az
ablaknál varrogató Margaret nagy megbotránkozással látta, hogy Laurie
végigkergeti a kerten Jo-t, akit csak Amy lugasában ért utol. Hogy ott mi
történt, Meg nem láthatta, de sikongató nevetést hallott, amit mormolás
és újságlapok zizegése követett.
– Mitévők legyünk ezzel a lánnyal? Sose fog úgy viselkedni, mint egy
úrihölgy! – sóhajtott Meg, rosszalló arccal figyelve a versenyfutást.
– Remélem is, hogy nem! Így mulatságos és aranyos! – mondta Beth,
aki senkinek sem árulta el, hogy egy kicsit fáj neki, amiért Jo-nak mással
is vannak közös titkai.
– Nagyon idegőrlő, de sohasem szoríthatjuk rá, hogy commy la fo
legyen – tette hozzá Amy, aki valamilyen új fodrot varrt magának, és
ettől rendkívül elegáns, úri dámának érezte magát – ráadásul a fürtjeit is
olyan módon tűzte fel, ami nagyon jól állt neki.
Pár perc múlva beszökdécselt Jo. Levetette magát a díványra, és úgy
tett, mint aki olvas.
– Van benne valami érdekes? – kérdezte kegyesen Margaret.
– Csak egy elbeszélés, nem nagy dolog – felelte Jo, gondosan
letakarva az író nevét.
– Okosabb lenne, ha felolvasnád; minket szórakoztatna, te pedig addig
se rosszalkodnál – mondta Amy a legfelnőttesebb hangján.
– Mi a címe? – kérdezte Beth. Nem értette, miért rejti el Jo az arcát az
újság mögé.
– A rivális festők.
– Jól hangzik. Akkor olvasd! – mondta Meg.
Jo zajosan megköszörülte a torkát, mély lélegzetet vett, és nagyon
gyorsan olvasni kezdett. A lányok érdeklődve hallgatták, mert regényes
és szívet tépő történet volt; a szereplők többsége meghalt a végén.
– Tetszik ez a rész a gyönyörű festményről! – mondta Amy
elismerően, amikor Jo szünetet tartott.
– Nekem jobban tetszik a szerelmi szál. Nem furcsa? Nekünk is a
kedvenc neveink közé tartozik a Viola és az Angelo. – És Margaret
megtörülgette a szemét, mert a „szerelmi szál” tragikus volt.
– Ki írta? – kérdezte Beth, mert észrevette, hogyan ragyog föl Jo
szeme.

A felolvasó hirtelen felült, eldobta az újságot, megmutatva
hallgatóságának kipirult arcát, és azt felelte, olyan hangon, amelyben
mulatságosan keveredett a komolyság és az izgalom:
– A testvéretek!
– Te? – kiáltotta Meg, és elejtette a varrását.
– Nagyon jó – közölte Amy kritikus hangon.
– Tudtam! Tudtam! Ó, Jo, olyan boldog vagyok! – ujjongott Beth a
fényes sikertől, és megölelgette nővérét.
Bizony, nagyon boldog volt mindenki! Meg nem is akarta elhinni,
amíg nem látta nyomtatásban a „Miss Josephine March” nevet; Amy
kegyesen megbírálta a művészeti részeket, és különböző javaslatokat tett
a folytatáshoz, amit sajnos nem lehetett megvalósítani, lévén, hogy a hős
és a hősnő meghalt; Beth táncra perdült és dalolt örömében, Hannah azt
kiáltotta hüledezve: „Mennybéli Atyám, hát eztet nem is hiszem, amiket
ez a Jo művel!”, Mrs. March leírhatatlanul büszke volt, Jo könnyes
szemmel kacagott, és annyit járt kézről kézre az újság, hogy a „Szárnyaló
Sas”, mondhatni, diadallal suhogtatta szárnyait a March-ház fölött.
– Mesélj el mindent! Mikor jött ki? Mennyit kaptál érte? Mit szól
majd hozzá apa? Nem fog kinevetni Laurie? – kiáltotta egy lélegzetre a
Jo köré gyűlt család, mert ez a bolondos, jószívű társaság megünnepelt
minden kis házi örömet.
– Lányok, hagyjátok abba a karattyolást, és akkor elmesélek mindent!
– mondta Jo, és arra gondolt, hogy Miss Burney érezte-e ilyen nagynak
magát valaha az ő Evelinájá-tól, mint ő A rivális festőktől? Elmesélte,
hogyan helyezte el a novelláit, majd azzal folytatta: – És mikor
bementem, hogy meghallgassam a véleményt, az illető azt mondta, hogy
tetszik neki mind a kettő, de kezdőknek nem fizet, csak engedi, hogy
publikálhassanak az újságban. Jó gyakorlat, mondta, és ha a kezdők
továbbfejlődnek, már mindenki hajlandó lesz fizetni nekik. Úgyhogy
odaadtam neki mindkét elbeszélést, és ma küldték ki ezt, és Laurie
rajtakapott, és mindenképpen látni akarta, úgyhogy megengedtem neki;
és azt mondta, hogy jó, és még többet kellene írnom, és a következőért ő
fog fizetni, és olyan boldog vagyok, mert idővel képes leszek eltartani
belőle magamat, és segíteni a lányoknak!
Itt kifogyott belőle a szusz. Eltakarta fejét az újsággal, és néhány
könnyet hullatott kis novellájára, hiszen az volt szívének leghőbb vágya,
hogy független lehessen, és elnyerje azoknak dicséretét, akiket szeret,

márpedig úgy tűnt, most tette meg az első lépést e boldog cél felé vezető
úton.

XV. FEJEZET
Egy távirat
– A november a legundokabb hónapja az évnek! – mondta Margaret
egy fakó délutánon, miközben az ablakból nézte a dércsípte kertet.
– Ezért születtem épp ebben – mélázott Jo, észre sem véve orrán a
tintapacát.
– De ha most valami nagyon szép történne, akkor azt mondanánk,
hogy kellemes hónap – vélte Beth, aki rózsásan látott mindent, még a
novembert is.
– Elhiszem, de ebben a családban sosem történik semmi – mondta
Meg, akinek rossz kedve volt. – Csak robotolunk nap mint nap, mindig
ugyanaz, semmi szórakozás! Ennyi erővel egy taposómalomban is
élhetnénk!
– Jaj de bánatosak vagyunk! – kiáltott Jo. – Nem is csodálom, szegény
drágám; csak húzod az igát évről évre, és közben nézheted, hogy más
lányok milyen remekül szórakoznak! Ó, mennyire szeretném, ha úgy
elrendezhetném a te életedet is, mint a hősnőimét! Szépnek máris szép
vagy, meg jó is, úgyhogy valami gazdag rokon majd váratlanul rád
hagyja a vagyonát, egy csapásra örökösnő leszel, magasról nézel
mindenkire, aki lekicsinyelt, külföldre utazol, ahonnan úgy térsz haza,
mint Lady Kinekishíjják, az elegancia és a pompa káprázatos
ragyogásában!
– Manapság már nem végrendelkeznek így; a férfiaknak dolgozniuk
kell, a nők pedig a pénzhez mennek férjhez. Borzasztóan igazságtalan ez
a világ – mondta Meg keserűen.
– Jo meg én vagyont fogunk keresni neked. Csak tíz évig várj! –
mondta Amy, aki a sarokban sütött sártortát, ahogy Hannah nevezte
madarakat, gyümölcsöket és arcokat formázó, apró agyagmodelljeit.
– Nem bírok addig várni, és nem hiszek eléggé a tintában és az
agyagban, habár hálás vagyok a jóakaratotokért.

Meg sóhajtott, és visszafordult a dércsípte kerthez. Jo felnyögött, és
csüggedten könyökölt az asztalra, ám Amy rendületlenül pepecselt
tovább, Beth pedig, aki a másik ablaknál ült, mosolyogva jelentette:
– Két jó dolog is fog történni mindjárt: édesanya jön az utcán, és
Laurie úgy trappol keresztül a kerten, mint aki valami szépet akar
mondani.
Be is léptek mindketten, Mrs. March a szokott kérdésével: –
Édesapától nem jött levél, lányok? – Laurie pedig a maga meggyőző
modorában: – Nem akar kocsikázni valaki? Annyit tanultam a
matematikát, hogy már tiszta pocsolya az agyam; fel kell frissülnöm
szellemileg! Búbánatos nap van, de a levegő nem rossz. Hazaviszem
Brooke-ot, úgyhogy bent vígság lesz, ha kint nem is. Jo, Beth, ugye
jöttök?
– Persze hogy jövünk!
– Nagyon köszönöm, de sok dolgom van. – Meg előkapta
varrókosarát, mert úgy egyezett meg az anyjával, hogy egyelőre az lesz a
legjobb, ha nem kocsikázik a fiatalúrral.
– Mi viszont egy perc alatt készen vagyunk! – kiáltott Amy, és rohant
kezet mosni.
– Mama nagysádnak segíthetek valamit? – kérdezte Laurie. A székre
támaszkodott, és a szokott ragaszkodó szeretettel nézte Mrs. Marchet.
– Köszönöm, nem, kedves, legfeljebb abban, hogy benézel a postára.
Ma esedékes a levél, és még nem járt nálunk a postás. Apa olyan pontos,
akár a nap; de talán útközben volt valami fennakadás.
Éles csengetés szakította félbe. Hannah egy perc múlva behozott egy
levelet.
– Mán megint egy olyan rémes telegráf, naccsága. – Úgy tartotta,
mintha attól félne, hogy felrobban, és kárt tesz benne.
A „telegráf” szóra Mrs. March kitépte a kezéből a küldeményt,
elolvasta a két sort, majd olyan sápadtan roskadt vissza a székbe, mintha
a szívét lőtte volna keresztül a kis fehér papír. Laurie rohant vízért, Meg
és Hannah támogatta Mrs. Marchet, miközben Jo rémülten felolvasta a
táviratot:

A férje nagyon beteg, jöjjön azonnal!
S. HALE

Washington, Blank kórház
Hogy elcsendesedett a szoba, miközben lélegzet- visszafojtva
hallgatták az üzenetet, milyen különösen besötétedett odakint, váratlanul
hogy megváltozott a világ! A lányok úgy vették körül az anyjukat,
mintha azt várnák, hogy mindjárt elragadnak tőlük minden örömet és
erőt. Mrs. March tüstént összeszedte magát, elolvasta a táviratot, majd
kitárta karjait, és azt mondta lányainak, olyan hangon, amelyet azok
sohasem felejtenek el:
– Máris indulok, de lehet, hogy már késő. Gyerekeim, ó, gyerek eim,
segítsetek, hogy el tudjam viselni!
Percekig nem lehetett hallani mást, mint zokogástól megtört,
vigasztaló szavakat, segítőkész, gyengéd fogadkozást, könnyekbe fúló,
reménykedő suttogást. Elsőnek szegény Hannah tért magához, öntudatlan
bölcsességgel mutatva jó példát a többieknek, mert nála majdnem minden
keservre a munka volt a csodagyógyszer.
– Az Úr őrizze meg a drága embert! Naccságám, nem is pazallok több
időt rívásra, hanem összekészítem a holmiját – mondta erélyesen.
Megtörölgette kötényével a szemét, megszorította úrnője kezét kőkemény
ujjaival, aztán elment, és úgy égett a keze alatt a munka, hogy három
asszony dolgát elvégezte egy személyben.
– Igaza van Hannah-nak, ez most nem a könnyek ideje.
Csillapodjatok, lányok, hadd gondolkozzak!
Ők, szegények, igyekeztek is lecsillapodni. Anyjuk fölegyenesedett,
sápadtan, de határozottan, és félretette bánatát, hogy gondolkozhasson és
tervezhessen a gyerekei érdekében.
– Hol van Laurie? – kérdezte, miután összeszedte és rendezte
gondolatait.
– Itt, asszonyom! Ó, hadd tegyek én is valamit! – futott elő a fiú a
szomszéd szobából, ahová visszahúzódott, mert úgy érezte, még egy
barátra sem tartoznak a kétségbeesés első percei.
– Küldj egy táviratot, hogy máris indulok! Legközelebb holnap, kora
reggel indul vonat. Azzal utazom.
– És még mit? A lovak be vannak fogva, akárhová elmehetek, mindent
elvégezhetek! – mondta Laurie olyan arccal, mint aki kész elrohanni a
világ végére is.
– Vigyél el egy levelet March nénihez! Jo, add csak ide azt a tollat és
papírt!

Jo letépte az egyik frissen letisztázott írása alól az üresen maradt
papírt, és az anyja elé tolta az asztalt. Tudta, hogy a hosszú, szomorú útra
pénzt kell kölcsönkérni, és az a gondolata támadt, hátha ő is
hozzájárulhatna valamivel.
– Menj, drágám, de nehogy megöld magad azzal, hogy ész nélkül
hajtasz; arra semmi szükség.
Laurie nyilvánvalóan sutba vágta Mrs. March figyelmeztetését, mert
öt perccel később úgy száguldott el az ablak előtt a tulajdon gyors lován,
mint akit kergetnek.
– Jo, szaladj el a bizottsághoz, és szólj Mrs. Kingnek, hogy nem
jöhetek! Útközben szerezd be ezeket a dolgokat; szükség lesz rájuk, fel
kell készülnöm a betegápolásra. A kórházak készletei nem mindig jók.
Beth, menj át Mr. Laurence-hoz, és kérj tőle két palack óbort! Nem
vagyok annyira büszke, hogy ne könyörögjek apáért; neki mindenből a
legkülönbet kell kapnia. Amy, szólj Hannah-nak, hogy hozza le a fekete
útiládát, te pedig, Meg, gyere, segíts összekeresni a dolgaimat, mert azt
se tudom, hol áll a fejem!
Erre meg is lehetett minden oka szegény hölgynek, hiszen egyszerre
írt, gondolkozott és rendelkezett. Meg könyörgött neki, hogy egy kicsit
üljön be a szobájába, hadd dolgozzanak helyette ők. A család úgy
szóródott szét, mint a levelek a szélben, az otthoni derűs békesség úgy
odalett, mintha gonosz átok érkezett volna a levéllel.
Szélsebesen jött Beth és vele Mr. Laurence; a kedves öregúr
összeszedett mindent, aminek véleménye szerint hasznát vehette a beteg,
és a legszívélyesebb barátsággal megígérte, hogy Mrs. March
távollétében vigyáz a lányokra, amivel nagyon megnyugtatta az anyjukat.
A saját házikabátját ajánlotta fel, sőt magát is, kísérőnek, amiről persze
szó sem lehetett. Mrs. March tiltakozott ellene, hogy az öregember ilyen
hosszú útra vállalkozzék, holott amikor Mr. Laurence szóba hozta,
átsuhant az arcán a megkönnyebbülés, ami az öregúr előtt sem maradt
észrevétlen. Összevonta bozontos szemöldökét, összedörgölte a két kezét,
és kimasírozott a házból, mondván, hogy mindjárt visszajön. Aztán mikor
Meg kirohant az ajtón, egyik kezében egy pár sárcipővel, a másikban egy
csésze teával, szembe találta magát Mr. Brooke-kal.
– Sajnálattal hallom a hírt, Miss March – mondta Brooke azon a
csendes, kedves hangján, amely nagyon jólesett Meg dúlt lelkének. –
Azért jöttem, hogy felajánljam a kíséretemet az édesanyjának. Mr.

Laurence megbízásából Washingtonba kell utaznom, őszintén örülnék, ha
egyben az édesanyjának is szolgálatot tehetnék.
A földre hullott a sárcipő, és majdnem követte a tea is. Meg olyan
mérhetetlenül hálás arccal nyújtotta a kezét, amiért Mr. Brooke sokkal
nagyobb áldozatra is képes lett volna, mint erre a semmiségre, hogy
lemond egy kevés idejéről.
– Milyen kedves maga! Anyám egész biztosan elfogadja, és olyan
megnyugvás lesz tudni, hogy valaki vigyáz rá! Nagyon, de nagyon
köszönöm!
Hálájában egészen elfelejtkezett arról, ami a dolga, de volt valami a
barna szempár tekintetében, ami eszébe juttatta a hűlő teát. Ekkor
gyorsan előrement a szalonba, és szólt az anyjának.
Mindent megbeszéltek, mire Laurie visszatért March nénitől a kívánt
összeggel és egy pár soros levéllel, amelyben a néni sokadszor kifejtette,
miszerint ő mindig mondta, mekkora esztelenség, hogy March bevonul,
holott ő megjósolta, hogy ennek nem lehet jó vége, mindenesetre reméli,
hogy legközelebb megfogadják a tanácsát. Mrs. March a levelet a tűzbe
dobta, a pénzt az erszényébe tette, és folytatta az előkészületeket, olyan
keményen összeszorítva a száját, amit Jo rögtön megértett volna, ha ott
van.
Végére járt a rövid délután, elintéztek majdnem minden komissiót,
Meg és az anyja buzgón öltögetett valamin, amit okvetlenül meg kellett
varrni, Beth és Amy teát készített, Hannán, az ő szavaival élve „nagy
dérrel-dúrral” befejezte a vasalást, de Jo még mindig nem volt sehol.
Kezdtek nyugtalankodni, Laurie elébe ment, mert senki se tudta, miféle
bolondságot forgathat már megint a fejében Jo, de elkerülték egymást.
Amikor Jo végre megérkezett, nagyon furcsa volt az arca, mert egyszerre
vidám és riadt, elégedett és bánkódó. A család nem értette, mint ahogy a
vékony köteg bankjegyet sem, amelyet az anyja elé helyezett, és azt
mondta, kissé megremegő hangon:
– Ez az én hozzájárulásom ahhoz, hogy apának minden kényelme
meglegyen, és hazajöhessen!
– Drágám, hol szerezted ezt? Huszonöt dollár! Jo, remélem, nem
követtél el valami meggondolatlanságot!
– Nem, becsületesen szerzett pénz; nem koldultam, nem
kölcsönöztem, nem loptam. Kerestem, és nem hiszem, hogy hibáztatnod
kellene érte, mert csak azt adtam el, ami az enyém volt.

Miközben beszélt, levette a kalapját. Általános felhördülés támadt. Jo
sűrű sörénye kurtára volt nyírva!
– A hajad! Az a gyönyörű hajad! – Ó, Jo, hogy tehetted? Az egyetlen
szépségedet! – Drága kislányom, erre igazán nem volt szükség! –
Egyáltalán nem olyan, mint az én régi Jo-m, de én azért csak még jobban
szeretem!
Odatartva fürtje vesztett fejét Beth becéző kezének, Jo mímelt
közönnyel állt a hangzavarban, olyan közönnyel, ami az égvilágon senkit
sem vezetett félre. Beletúrt a barna torzsába, és igyekezett olyan képet
vágni, mint akinek tetszik.
– Beth, ne siránkozz, nem ezen múlik a haza sorsa! Jót tesz a
hiúságomnak, mert már kezdtem túl büszke lenni a hajzatomra. Az
eszemnek is jót tesz, hogy lenyisszantották ezt a loboncot, mert
hihetetlenül megkönnyebbült tőle a fejem. A borbély azt mondta, gyorsan
ki fog nőni, fiúsan fürtös frizurám lesz, amely jól áll majd, és könnyen
rendben lehet tartani. Elégedett vagyok, úgyhogy kérlek, anya, tedd el a
pénzt, és vacsorázzunk!
– Mesélj el mindent, Jo! Nem vagyok elragadtatva, de nem is
hibáztathatlak, mert tudom, hogy készségesen áldoztad fel, a te
kifejezéseddel élve, a hiúságodat a szeretetnek. De nem volt szükség rá,
édesem, és attól félek, egy nap még meg fogod bánni – mondta Mrs.
March.
– Nem fogom! – vágta rá Jo makacsul. De azért nagyon
megkönnyebbült, hogy nem fogadja általános rosszallás a csínytevését.
– Mi vett rá? – kérdezte Amy, aki előbb vágatta volna le a fejét, mint a
szép haját.
– Borzasztóan tenni akartam valamit apáért – magyarázta Jo,
miközben asztalhoz ültek, mert az egészséges fiatalság a bajban is tud
enni. – Ugyanannyira utálok kölcsön kérni, mint anya, és tudtam, hogy
March néni károgna, mindig károg, ha az ember akár egy fületlen gombot
kér tőle. Meg egész negyedévi fizetése elment a lakbérre, én meg ruhákra
vertem el a magamét, szóval teljesen romlottnak éreztem magamat, és
elhatároztam, hogy akkor is szerzek pénzt, ha az orromat kell eladnom!
– Gyerekem, nem kell romlottnak érezned magadat. Nem volt téli
holmid, és igazán a legegyszerűbb ruhákat vásároltad abból, amit kemény
munkával kerestél! – Mrs. March úgy nézett a lányára, hogy Jo szíve
azonnal átmelegedett.

– Először meg se fordult a fejemben, hogy a hajamat kellene levágatni.
Csak mentem, tépelődtem, hogy mit is kellene csinálnom, legszívesebben
berontottam volna az üzletekbe, hogy kiszolgáljam magamat, és akkor
egy borbélyüzlet kirakatában hajakat láttam, amelyeken az ár is fel volt
tüntetve. Egy fekete hajat, pedig nem is volt olyan sűrű, mint az enyém,
negyven dollárra taksáltak. Akkor belém hasított, hogy van nekem
valamim, amiből pénzt lehet csinálni. Gondolkodásra időt sem hagyva
magamnak bementem a boltba, megkérdeztem, vásárolnak-e hajat, és
mennyit adnának az enyémért?
– Nem is értem, hogy volt hozzá bátorságod – mondta megilletődötten
Beth.
– Ó, egy olyan apró emberke volt a borbély, aki mintha csak azért élt
volna, hogy brillantinozza a haját! Először igencsak elkerekedett a szeme,
mintha nem lenne ahhoz szokva, hogy lányok állítsanak be a boltjába, és
felajánlják megvételre a hajukat. Azt mondta, nem tetszik neki a hajam,
nem is divatos szín, különben sem fizethet érte sokat, ezeknek a levágott
hajaknak a beléjük fektetett munka veri fel az árát, satöbbi. Későre járt,
kezdtem félni, hogy talán mégse tettem jól, talán sose lett volna szabad
belevágnom, de tudjátok rólam, hogy ha belekezdek valamibe, utálom
félbehagyni. Könyörögni kezdtem, hogy de vegye meg, és
elmagyaráztam, miért olyan sürgős, ami, ki merem jelenteni, nagy
szamárság volt, a borbélyt mégis ez bírta jobb belátásra, mert egészen
zaklatott lettem, és előadtam a történetet a magam hebrencs módján, és a
felesége is hallotta, és azt mondta jóságosan: „Vedd meg, Thomas, tegyél
meg ennyit a fiatal hölgynek; Jimmyn-kért én is bármikor megtennék
ennyit, ha lenne egy eladni való hajam szála!”
– Ki az a Jimmy? – kérdezte Amy, aki szeretett megmagyaráztatni
magának minden részletet.
– A fiuk, mondta a borbélyné, aki katona. Ugye, hogy idegenek is
milyen barátságosak lesznek az ilyen dolgoktól? A borbélyné egész idő
alatt beszélt, hogy ne kelljen odafigyelnem, miközben a férje vágja a
hajamat.
– Nem érezted borzasztóan magadat az első nyisszantástól? – kérdezte
Meg, és összeborzongott.
– Még egyszer utoljára megnéztem, amíg a borbély összepakolta a
szerszámait, de ennyi volt az egész. Sose nyafogok semmiségeken, de
azért beismerem, különös érzés volt ott látni az asztalon a derék öreg

sörényt, és megtapogatni a fejemen ezeket a rövid tüskéket. Majdnem
mintha a lábamat vagy a karomat vágták volna le. A borbélyné látta,
hogyan nézem, és kivett belőle egy hosszú fürtöt, hogy tegyem el. Neked
adom, édesanya, a régi dicsőség emlékére, mert amilyen kényelmes ez a
rövid frizura, nem hiszem, hogy még egyszer megnöveszteném a
hajamat.
Mrs. March összecsavarta a hullámos, gesztenyebarna fürtöt, és eltette
íróasztalának fiókjába egy rövid, szürke tincs mellé. Csak annyit
mondott: – Köszönöm, szívem – mégis, volt valami az arcában, amitől a
lányok gyorsan másra terelték a szót, és a tőlük telhető legnagyobb
vígsággal megtárgyalták Mr. Brooke emberségét, annak lehetőségét,
hogy fog-e sütni holnap a nap, és hogy milyen boldogok lesznek, ha majd
az apjukat hazaengedik, hogy itthon ápolhassák! Senkinek sem
akaródzott lefeküdnie. Este tízkor Mrs. March eltette utolsó elkészült
munkáját, és így szólt:
– Gyertek, lányok!
Beth a pianínóhoz ült, és zongorázni kezdte apjuk kedvenc zsoltárját.
A többiek bátran rázendítettek, ám egyiknek a másik után akadt el a
hangja, úgyhogy Beth végül egymagában énekelt szívből jövő
lelkesedéssel, mert neki minden körülmények között édes vigasztalója
volt a muzsika.
– Feküdjetek le, és most ne beszélgessetek, mert korán kell kelnünk,
és minden percnyi alvásra szükségünk lesz. Jó éjszakát, drágáim! –
mondta Mrs. March, amikor a zsoltár véget ért, mert most senkinek sem
volt kedve egy másodikhoz.
A lányok csendesen megcsókolták anyjukat, és olyan halkan bújtak az
ágyba, mintha a kedves beteg a szomszéd szobában feküdne. Beth és
Amy gyorsan elszenderedett a nagy bánat ellenére, ám Meg ébren feküdt,
és olyan komoly gondolatokat őrölt az agya, amilyenek eddigi rövid
életében még egyszer sem jutottak eszébe. Jo meg se moccant, Meg már
azt hitte, alszik, amikor fojtott hüppögést hallott. Megérintette húga arcát:
könnyes volt.
– Jo, drágám, mi a baj? Apa miatt sírsz?
– Nem, most nem.
– Hát akkor?
– A… a hajam miatt! – tört ki szegény Jo-ból, aki hiába próbálta a
párnába fojtani a keserűségét.

Meg, aki ezt egyáltalán nem találta nevetségesnek, mérhetetlen
gyengédséggel megcsókolta az elkeseredett hősnőt.
– Nem bántam meg! – tiltakozott fuldokolva Jo. – Akár holnap is
megtenném, ha tehetném! Most csak az a hiú, üres részem bőg ilyen
ostobán! Ne áruld el senkinek, és már túl vagyok rajta. Azt hittem, alszol,
azért engedtem meg magamnak egy kis privát kesergést egyetlen
szépségem fölött. Hogyhogy még ébren vagy?
– Nem bírok aludni a nyugtalanságtól – mondta Meg.
– Gondolj valami kellemesre, akkor hamarosan elbólintasz.
– Próbáltam, de csak éberebb lettem tőle.
– Mire gondoltál?
– Szép arcokra – főleg szemekre – válaszolta Meg, és belemosolygott
a sötétségbe.
– Melyik a kedvenc színed?
– A barna – bár időnként nagyon szép tud lenni a kék is. Jo
fölnevetett. Meg élesen rászólt, hogy hallgasson, aztán békülékenyen
megígérte, hogy besüti húga haját. Végül sikerült elaludnia, és azt
álmodta, hogy a légvárában él.
Az órák éjfélt ütöttek, mélységes csend volt a szobában. Nesztelen
járású alak suhant az ágyak között, itt egy takarót, ott egy párnát igazítva
meg. Mindegyik ágynál megállt, hogy hosszan és gyengéden nézze az
alvó arcát, néma csókot leheljen rá, és olyan buzgón imádkozzon érte,
amire csak az anyák képesek. Amikor félrehúzta a függönyt és kitekintett
a komor éjszakába, váratlanul előbukkant a felhők mögül a hold, és
fényes, jóindulatú ábrázata mintha azt súgta volna: „Vigasztalódj, kedves
lélek! A felhők mögött mindig világít a fény!”

XVI. FEJEZET
Levelek
A nővérek lámpát gyújtottak a szürke, hideg hajnalban, és sohasem
érzett buzgósággal olvasták az új fejezetet; mert most, hogy az igazi baj
árnyéka hullott a házra, segítséget és vigasztalást kínáltak a könyvecskék.
Öltözködés közben megegyeztek, hogy vidáman és bizakodón fognak
búcsúzni, anyjuk nem indulhat el úgy erre a gyötrelmes útra, hogy még
ők is búsítsák zokszavakkal és könnyekkel. Minden olyan különösnek
látszott, mikor lementek: kint homály és mozdulatlanság, bent fény és
sürgés-forgás. Furcsa volt ilyen korán reggelizni, még Hannah is
szokatlannak tűnt, ahogy hálófőkötősen futkosott a konyhában. A nagy
útiláda a hallban állt, anya kabátja és kalapja a díványon hevert, maga
anya az asztalnál ült, és enni próbált, de arca annyira elsápadt és
megnyúlt az álmatlanságtól meg a szorongástól, hogy a lányok csak
nagyon nehezen bírták tartani magukat a fogadalmukhoz. Megnek
akaratlanul könnybe lábadt a szeme, Bethnek többször el kellett rejtőznie
a szalvéta mögött, a kislányok pedig olyan zavart, komoly képet vágtak,
mintha ez merőben új élmény lenne nekik.
Többnyire hallgattak. Az idő repült, már azt várták, mikor jön a fogat,
és ekkor Mrs. March így szólt a lányokhoz, akik mind körülötte sürögtek,
az egyik a sálját hajtogatta össze, a másik a kalap szalagjait simította ki, a
harmadik a sárcipőt húzta anya lábára, a negyedik az útitáskát csatolta be:
– Gyerekek, itt hagylak benneteket Hannah gondjaira és Mr. Laurence
oltalmában. Hannah maga a hűség, derék szomszédunk úgy fog vigyázni
rátok, mint a tulajdon lányaira. Nem féltelek benneteket, az az egyetlen
aggodalmam, hogy helyesen viselitek-e ezt a bajt. Ne szomorkodjatok, ne
búsongjatok, amíg távol leszek; azt se képzeljétek, hogy a tétlenkedésben
találtok feledést és vigaszt. Folytassátok a szokott munkátokat, mert a
munka áldott gyógyír. Bizakodjatok, dolgozzatok, és bármi történjék, ne
feledjétek, hogy sohasem lesztek apátlanok.
– Igen, anya.

– Meg, édesem, viselkedj körültekintően, vigyázz a húgaidra,
tanácskozz Hannah-val, és ha bármi baj lenne, kérj segítséget Mr.
Laurence-tól. Jo, légy türelmes, ne csüggedj el, ne hebehurgyáskodj; írjál
gyakran, légy az én bátor lányom, aki mindig készséges, ha segíteni vagy
felvidítani kell minket. Beth, keress vigaszt a muzsikában, végezd
hűségesen a kis házi munkákat, Amy, segíts, ahol csak tudsz, légy
szófogadó, és szépen ülj meg itthon.
– Azt tesszük, anya, azt tesszük!
Felhangzott a közeledő kocsi zörgése. A lányok összerázkódtak. Ez
volt a nehéz perc, de ők jól bírták. Egyik sem sírt, egyik sem rohant el,
nem hallatszott egyetlen zokszó sem, pedig nagyon nehéz volt a szívük,
és miközben szerető üdvözletüket küldték apjuknak, az járt a fejükben,
hogy anyjuk talán már át sem adhatja az üzenetüket. Csendesen
megcsókolták, forrón átölelték anyjukat, és megpróbáltak vidáman
integetni a kocsi után.
Laurie és a nagyapja is átjött, hogy elbúcsúztassák Mrs. Marchet. Mr.
Brooke-ból úgy sugárzott az erő, a jóság és az emberség, hogy a lányok
ott helyben elkeresztelték „Mr. Nemeslelkűnek”.
– Viszontlátásra, drágáim! Isten tartson és áldjon meg minket! – súgta
Mrs. March. Sorra megcsókolta a kedves arcocskákat, aztán sietve
felszállt a kocsira.
Alighogy elindultak, kisütött a nap, és elárasztotta fényével a kapunál
álló kis csoportot, amit a visszanéző Mrs. March jó ómennek tekintett.
Ők is annak tarthatták, mert mosolyogva integettek. Ez volt az utolsó,
amit látott, mielőtt a kocsi bekanyarodott a sarkon: a négy ragyogó arc, és
mögöttük, akár egy testőrség, az öreg Mr. Laurence, a hűséges Hannah és
az odaadó Laurie.
– Milyen jó hozzánk mindenki! – mondta. Erre a tényre újabb
bizonyságot talált fiatal útitársának tiszteletteljes, együtt érző arcában.
– Nem tudom, hogyan lehetnének mások – mondta Mr. Brooke, és a
nevetése olyan ragadós volt, hogy Mrs. March akaratlanul elmosolyodott,
így tehát a mosolygás, a napfény és a barátságos szavak kedvező
jegyében kezdődött a hosszú utazás.
– Olyan érzésem van, mintha földindulás történt volna – jegyezte meg
Jo, mikor szomszédaik hazamentek reggelizni, hogy a lányok
pihenhessenek, és rendbe szedhessék magukat.
– Mintha a ház fele tűnt volna el – tette hozzá Meg gyászosan.

Beth kinyitotta a száját, hogy mondjon valamit, de aztán csak
rászögezte ujját a varróasztalkán a szépen megstoppolt harisnyákra,
amelyek azt mutatták, hogy anyjuk még az utolsó zaklatott pillanatokban
is rájuk gondolt és értük dolgozott. Csekélység volt, de annyira szíven
ütötte őket, hogy minden bátor elhatározásuk ellenére összeroppantak, és
keservesen zokogni kezdtek.
A bölcs Hannah megvárta, míg kisírják magukat, aztán mikor a
könnyzápor csendesedni kezdett, a segítségükre sietett egy
kávéskannával.
– Ejnye, kisasszonyok, jusson eszökbe, amit a mamájok mondott, és
ne bucsálódjanak. Gyöjjenek, igyanak egy csupor kávét, osztán lássanak
munkához, hogy szégyen ne essék a családon.
A kávé különleges ínyencségnek számított; Hannah kiváló tapintatról
tett tanúságot, hogy éppen a mai reggelre időzítette. Senki sem állhatott
ellen buzdító bólogatásának vagy a kávéskanna csőréből párálló, illatos
invitálásának. Asztalhoz ültek, eltették a zsebkendőt, szalvétát vettek elő,
és tíz perc múlva nem volt semmi bajuk.
– ”Bizakodni és dolgozni”, ez lesz a jelszavunk. Lássuk, ki jegyezte
meg jobban! Én megyek March nénihez, mint rendesen. Ma talán csak
nem tart dorgatóriumot! – mondta Jo, miközben felderülő kedvvel
szürcsölte a kávét.
– Nekem Kingékhez kell mennem, holott sokkal szívesebben
maradnék itthon, ellátni a háztartást – mondta Meg. Már bánta, hogy
vörösre sírta a szemét.
– Arra semmi szükség! Beth és én tökéletesen el tudjuk vezetni a házat
– közölte Amy fontoskodó ábrázattal.
– Hannah majd megmondja, mit csináljunk. Szép rend lesz, mire
hazajöttök! – tette hozzá Beth, aki már vette is elő a dézsát és a
mosogatórongyot.
– Szerintem az aggodalom nagyon érdekes – állapította meg Amy,
mélán majszolva a cukrot.
Ezen kacagniuk kellett, és rögtön jobban is érezték magukat, habár
Meg fejcsóválva nézett az ifjú hölgyre, aki képes egy cukros pikszissel
vigasztalódni.
A buktáktól Jo megint elkomolyodott. Mikor munkába menet
visszanéztek, szomorú volt látni, hogy nincs ott az anyjuk az ablakban,
amelyből távozásukat szokta szemmel követni. Ám ott volt Beth, aki nem

felejtette el a kis otthoni szertartást, és úgy bólogatott, mint egy rózsás
arcú mandarin.
– Ez jellemző az én Bethemre! – Jo hálásan meglobogtatta a kalapját.
– Viszontlátásra, Meggy! Remélem, Kingék ma nem fognak
kellemetlenkedni. Ne búsulj apa miatt! – tette hozzá, mikor elváltak.
– Remélem, March néni sem fog kárpálni. Jól áll a hajad, nagyon
helyes és fiús – válaszolta Meg, és igyekezett nem mosolyogni a fürtös
kobakon, amely komikusan kicsinek látszott hosszúra nőtt húga nyakán.
– Ez az egyetlen vigaszom. – Á la Laurie megbökte a kalapját és
elsietett. Nyírott birkának érezte magát a csípős hidegben.
Nagy vigaszukra szolgáltak az apjukról jött hírek, mert noha súlyos
beteg volt, máris javított az állapotán, hogy a legkülönb és
leggyengédebb ápolónő gondoskodott róla. Mr. Brooke naponta írt, és
Meg, mint családfő, ragaszkodott hozzá, hogy olvassák fel a levelet,
amelynek hangneme napról napra derűsebb lett. Kezdetben mindenki
buzgón válaszolt, hol az egyik, hol a másik nővér gyömöszölte be
gondosan a vaskos borítékokat a postaládába, és egészen fontosnak
érezték magukat a washingtoni levelezésüktől. Az egyik ilyen paksaméta
olyan jellegzetes leveleket tartalmazott, hogy mi is felbontjuk, és közhírré
tesszük őket.
LEGDRÁGÁBB ANYÁM!
El se mondhatom, milyen boldoggá tett a legutóbbi leveled. Olyan jó
hírek voltak benne, hogy egyszerre nevettünk és sírtunk tőle. Milyen
rendes ember ez a Mr. Brooke, mekkora szerencse, hogy Mr. Laurence
üzleti ügyei ilyen sokáig ott tartják Washingtonban, hiszen oly nagy
hasznára van neked és apának. A lányok olyan jók, mint az angyalok. Jo
segít a varrásban, és ragaszkodik hozzá, hogy ő végezzen mindenféle
nehéz munkát. Félthetném is, hogy túlzásba viszi a dolgot, ha nem
tudnám, hogy nála nem tartósak az ilyen „erkölcsi rohamok”. Beth egy
óramű pontosságával teljesíti a feladatait, és sosem feledkezik meg arról,
amit mondtál neki. Szomorkodik apa miatt, általában komoly, akkor vidul
csak fel, ha leül a zongorájához. Amy igazán szépen segít, én pedig
nagyon vigyázok rá. Maga fésülködik, én meg tanítom gomblyukat varrni
és stoppolni. Nagyon igyekszik; te is elégedett leszel a fejlődésével, ha
majd hazajössz. Mr. Laurence úgy vigyáz ránk, Jo szavaival élve, mint
egy tyúkanyó; Laurie nagyon kedves, igazi jó szomszéd. Ő és Jo

gondoskodnak a felvidításunkról, mert sokszor meglehetősen mélabúsak
vagyunk, és árvának érezzük magunkat, amióta olyan messze vagy.
Hannah egy földre szállt szent; sose prézsmitál, mindig „Margaret”
kisasszonynak szólít, ami nagyon finom, és tisztelettel bánik velem.
Mindnyájan jól vagyunk, sokat dolgozunk, de éjjel-nappal azt várjuk,
hogy mikor jössz már haza. Csókold meg apát a nevemben. Hűséges
lányod:
MEG
Ez a gyöngybetűkkel írott, illatos levél szöges ellentéte volt a vékony
külföldi papírra vetett, lendületes kacskaringókkal megtűzdelt, pacákkal
telefröcskölt macskakaparásnak.
ÉDES ANYÁCSKA!
Háromszoros hurrá a drága apának! Brooke fényes fickó, hogy
azonnal telegrafált és tudatta velünk, amikor jobbra fordult az állapota.
Ahogy megjött a levél, felrohantam a padlásszobába, és igyekeztem
megköszönni Istennek, amiért olyan jó hozzánk, de csak sírni tudtam, és
azt hajtogattam: „Úgy örülök! Úgy örülök!” Nem ér ez annyit, mint egy
szabályos ima? Mert én úgy éreztem a szívem mélyén. Most már nyugodt
lélekkel mulathatok az itthoni vicces állapotokon, mert mindenki annyira
eltökélten akar jó lenni, hogy olyan, mintha egy galambházban laknék.
Kacagnál, ha látnád, hogy ül Meg az asztalfőn a leganyásabb
modorában. Napról napra szebb, néha kimondottan szerelmes vagyok
bele. A kicsik szabályos szeráfok, én pedig – na szóval, Jo vagyok, és sose
leszek más. Jaj, ezt még el kell mondanom, hogy majdnem összevesztem
Laurie-val. Kiszaladt a számon valami butaság, és ő megsértődött.
Nekem volt igazam, de nem úgy fogalmaztam, ahogy kellett volna, ő
pedig elvonult haza, közölve, hogy addig át se jön többé, amíg nem
könyörgök a bocsánatáért. Kijelentettem, hogy azt már nem, és dühbe
gurultam. Ez így tartott egész nap. Nagyon rosszul éreztem magamat, és
szerettem volna, ha itthon lennél. Laurie is, én is olyan büszkék vagyunk,
hogy nehezünkre esik a bocsánatkérés, de úgy gondoltam, neki kell
engednie, mert nekem volt igazam. Nem jött át, nekem pedig este eszembe
jutott, mire figyelmeztettél, amikor Amy beleesett a folyóba. Olvastam a
könyvemből, ettől jobban éreztem magam, és úgy döntöttem, nem
hagyom, hogy a nap lemenjen a haragommal. Szaladtam, hogy elnézést
kérjek Laurie-tól, akivel a kapuban találkoztam, mert ugyanezért jött.

Kacagtunk, kölcsönösen bocsánatot kértünk egymástól, és újra jó volt a
kedvünk.
Tegnap, miközben Hannah-nak segítettem mosni, költöttem egy
„poémát”, ahogyan apa hívja kisded szamárságaimat. Mellékelem, hogy
nevessen rajta. Add át neki nevemben a legforróbb ölelést, magadat
puszild meg tucatszor, mert ezt küldi neked
HEBRENCS JO
DAL A SZAPPANHABRÓL
Én, a tekenő királynője
Vígan dalolom dalomat,
Míg a fehér gőzben mosom,
Öblítem, facsarom ruháimat,
Majd kiteregetem, hogy lengjenek
A szabad ég alatt.
Bár lelkünkből is kimosható
Lenne a szenny, az egyhetes,
Hogy lenne, mint a lég s a víz
Oly tiszta és tökéletes!
Akkor a föld sem lenne más,
Mint egy dicsőséges nagymosás!
A hasznos élet ösvényén
Nyeri el a szív a babért,
A szorgos elme nem lamentál
Délibábos álmokért.
S ha sötéten lát a szem,
Kapjon a kéz a seprűért!
Örülök, ha dologra fognak
S napról-napra munkálkodhatom,
Mert ez ad erőt s reményt. Így
Boldogan elmondhatom:
„Fejem, gondolkozz, szívem, érezz,
de én közben is szorgoskodom!”

DRÁGA ANYA!
Csak annyi helyem van, hogy megírhassam, hogy szeretlek, és küldjek
néhány lepréselt árvácskát abból a tőből, amit idebent nevelek a
szobában, hogy apa is lássa. Olvasok minden reggel, igyekszem jó lenni
egész nap, és apa dalával altatom magamat. Most nem tudom énekelni a
„Boldogok Országát”, mert sírnom kell tőle. Mindenki nagyon kedves, és
olyan boldogok vagyunk, amennyire lehetünk nélküled. A maradék papír
Árnynak kell, úgyhogy most abba kell hagynom. Nem felejtettem el
lefedni a gyertyatartókat. Mindennap felhúzom az órát, és kiszellőztetem
a szobákat.
Csókold meg a drága apát azon az orcáján, amit ő úgy hív, hogy az az
enyém. Ó, gyere haza minél előbb a te szerető
KICSI BETHEZED!
MA CHERE MAMA!
Mind jól vagyunk, mindig megcsinálom a leckémet és sose hektikázok
a lányokkal – Meg azt mondja azt akartam mondani, hogy replikázok,
úgyhogy beleírom mindkét szót és te kiválasztod a legmegfelelőt. Meg az
én vigaszom minden este megengedi, hogy lekvárt egyek a teához, ami jót
tesz nekem, mert Jo aszt mondja, attól vagyok ilyen édes. Laurie nem
bánik velem olyan respegtussal mint kellene most, hogy már majdnem
nagylány vagyok, Pipinek szólít, és azzal sérteget, hogy nagyon gyorsan
beszél franciául mikor azt mondom, hogy merci vagy bonjour ahogy
Hattie King szokta. A kék ruhám ujja elkopott és Meg újat varrt rá, de ez
kékebb, mint a ruha. Rosszkedvem lett, de nem zsémbeltem bár szeretném
ha Hannah ropogósabra keményítené a kötényeimet és minden nap sütne
zsemlét. Nem lehetne? Ugye szépen írtam a kérdőlyelet? Meg azt mondja
felháborító a központozásom és a helyesírásom nagyon meg vagyok
alázva, de az ég szerelmére olyan sok dolgom van, nem marad rá időm.
Adieu, rengetegszer csókolom papát. Szerető lányod:
AMY CURTIS MARCH
KEDVES MIZ MARCH!
Csak eggy sorocskát írnék, hogy megy minden, mint a karikacsapás. A
jányok okosok, és nagyon szépen elboldogulnak. Meg kisasszonyból
akkurátus házi asszony leszen, mert van rá hajlandósága, és csuda
gyorsan felfogja a dogok lényegit. Jo az első a buzgóságba, de most is

olyan szeleverdi módra, hogy sose tudhassuk, mikor un bele. Hetfün
kimosott egy tekenő ruhát, de előb keményítette ki, mikor még ki se vót
csavarva, és kékítőbe tett egy rózsaszín perkál ruhát, hogy aszittem,
meghalok a nevetéstül. Beth a legjobb kis jány a világon, segít nekem,
olyan ügyes és megbízható. Igyekezik megtanulni mindent, ilyen kicsi
léttire is úgy vásárol a piacon, és a segítségemmel úgy vezeti a
hásztartási könyvet, hogy az eggy csuda. Nagyon spórolunk, a jányok
hetente csak eccer ihatnak kávét, ahogy a naccsága monta, és eccerű jó
étkeken tartom őket. Amy nem bakafántoskodik, a legjobb ruhájit viseli,
és sok édeséget eszik. Mr. Laurie huncutkodik, ahogy szokta, és sokszor a
feje tetejire állítsa a házat, de hagyom neki, mert felvidítsa a jányokat. Az
öreg úr rengeteg mindent kűdöz, ami mán fárasztó, de jót akar, így nem
szólok semmit. Kél a kenyerem, úgy hogy most nem írhatok továb.
Tiszteltetem Mr. Marchot, reméllem, túl van a tüdő gyuladáson.
Tisztelettel:
HANNAH MULLET
TISZTELT FŐNŐVÉR A 2-ES ISPOTÁLYBAN!
A Rappahannocknál a helyzet változatlan, trupp állapota kiváló,
hadtáp jól szervezett, Teddy ezredes parancsnoksága alatt a Honi Gárda
mindig harcra kész, Laurence főparancsnok naponta mustrál, Mullet
kvártélymester rendet tart a táborban, Morzsa őrnagy híven ellátja az
éjszakai őrséget. Díszszemle és huszonnégy ágyúlövés köszöntötte a
Washingtonból érkezett jó hírt. A főparancsnok a legjobbakat kívánja,
amihez őszinte szívvel csatlakozik
TEDDY EZREDES
KEDVES ASSZONYOM!
A kislányok jól vannak; Beth és az én fiam naponta jelentenek;
Hannah a szolgálók gyöngye, és úgy őrzi a szép Meget, akár egy sárkány.
Örülök, hogy így kitart a szép idő; kérem, legyen rajta, hogy Brooke
hasznossá tehesse magát, és forduljon hozzám, ha a kiadások
meghaladnák az ön becslését. Ne engedje, hogy a férje bármiben
szükséget szenvedjen. Hála Istennek, hogy javul az állapota.
Jó barátja és őszinte tisztelője:
JAMES LAURENCE

XVII. FEJEZET
Kis hűséges
Körülbelül egy héten át annyira túláradtak az erények az öreg házban,
hogy jutott volna belőlük a szomszédságnak is. Igazán megdöbbentő volt
ez az általános fennkölt lelkiállapot, és kimondottan divatosnak számított
az önfeláldozás. De mikor nem kellett már annyira aggódniuk az
apjukért, a lányok alig észrevehetően lazítottak dicséretes
erőfeszítéseiken, és kezdtek visszakényelmesedni a régi szokásaikba.
Nem felejtették el a jelszavukat, de valahogy könnyebb lett bízni és
dolgozni. Úgy érezték, ennyi fáradalom után az Iparkodásnak is joga van
egy kis szabadságra, és adtak is neki két kézzel.
Jo csúnyán megfázott, mert nem kötötte be eléggé a nyírott fejét.
March néni ráparancsolt, hogy maradjon otthon, amíg jobban nem lesz,
mert a néni utálta, ha náthás hangon olvasnak fel neki. Jo örült ennek a
megoldásnak, és miután az egész házat feltúrta a pincétől a padlásig,
lerogyott a díványra, hogy arzenikummal és könyvekkel kúrálja a
megfázását. Amy úgy találta, hogy a házimunka és a művészet nem
egyeztethető össze, és visszatért sártortáihoz. Meg naponta elment a
tanítványaihoz, otthon pedig varrt, ő legalábbis így képzelte, bár több időt
töltött azzal, hogy hosszú leveleket írt az anyjának, vagy újra és újra
átolvasta a washingtoni leveleket.
Beth rendületlenül kitartott; az ő munkálkodását csak nagy néha
szakították meg rövid tétlenkedések vagy búslakodások. Mindennap
hűségesen elvégezte apró feladatait, és a nővéreiét is, mert azok
feledékenyek voltak, és a ház úgy festett, mint az óra, amelynek vizitbe
ment az ingája. Ha Beth szíve nagyon elnehezedett az anyja utáni
vágyakozástól vagy az apja féltésétől, bebújt egy bizonyos szekrénybe,
odaszorította az arcát egy bizonyos drága, régi ruhához, pityergett egy
kicsit, és csendesen imádkozott. Senki se tudta, mitől vidul fel nagy
hirtelen, csak annyit láttak, milyen kedves, készséges ez a Beth, és
rászoktak, hogy hozzá fordulnak vigaszért vagy tanácsért apró
dolgaikban.

Azt egyikük sem tudta, hogy ez most a jellemük próbája. Mihelyt túl
voltak az első izgalmon, úgy érezték, derekasan viselkedtek, dicséretet
érdemelnek érte. Ami egyébként igaz is volt; csak abban tévedtek, hogy a
derekasságot, amint ezt sok keserűség és könny árán kell majd
megtanulniuk, nem lehet szabadságolni.
– Meg, menj már át Hummelékhez! Tudod, anya a lelkünkre kötötte,
hogy ne feledkezzünk el róluk! – mondta Beth tíz nappal Mrs. March
elutazása után.
– Túl fáradt vagyok, hogy ma délután átmenjek – válaszolta Meg,
miközben kényelmesen ringatózva varrogatott a hintaszékben.
– Te nem tudnál, Jo? – kérdezte Beth.
– Túl rossz ez az idő az én megfázásomhoz.
– Azt hittem, már majdnem meggyógyultál.
– Ahhoz eléggé, hogy kijárjak Laurie-val, de ahhoz nem, hogy
Hummelékhez menjek – válaszolta Jo nevetve, bár kissé restellte az
állhatatlanságát.
– Miért nem mész te? – kérdezte Meg.
– Én voltam náluk mindennap, de a baba beteg, és nem tudom, mit
kezdjek vele, Mrs. Hummel elmegy dolgozni, Lottchenre bízza a babát,
de az csak egyre betegebb lesz, ezért gondolom úgy, hogy neked vagy
Hannah-nak kellene odamenni.
Olyan komolyan beszélt, amitől Margaret rögtön megígérte, hogy
holnap átmegy Hummelékhez.
– Beth, kérjél Hannah-tól valami finom kis harapnivalót, és vidd át; jót
fog tenni neked a levegő – mondta Jo, és mentegetőzve hozzátette: – Én
is mennék, de be akarom fejezni az írásomat.
– Fáj a fejem, és fáradt vagyok, ezért gondoltam úgy, hogy
valamelyikőtöknek kellene mennie – magyarázta Beth.
– Mindjárt megjön Amy, ő majd átszalad – javasolta Meg.
– Jó, pihenek egy kicsit, és megvárom Amyt.
Beth lefeküdt a díványra, a többiek folytatták foglalatoskodásukat, és
Hummeléket szépen elfelejtették. Eltelt egy óra, Amy nem jött, Meg a
szobájába ment, hogy felpróbáljon egy új ruhát, Jo teljesen belemerült a
történetébe, Hannah mélyen aludt a tűzhely mellett. Így hát Beth
csöndesen felvette csuklyás köpenyét, telerakta kosarát ezzel-azzal a
szegény gyermekeknek, és nehéz szívvel, szomorú szemmel kiment a
cudar hidegbe. Későn jött haza, és senki sem vette észre, amikor

fellopózott a lépcsőn, és bezárkózott anyja szobájába. Félórával később
Jo-nak szüksége lett valamire „anya szekrényéből”, és akkor talált rá
Bethre. A gyógyszeres ládán ült, nagyon komolyan, kivörösödött
szemmel és egy kámforos üveggel a kezében.
– Az ántiját! Mi a baj? – rikkantott Jo, mert Beth úgy nyújtotta ki a
kezét, mintha távol akarná tartani magától.
– Te voltál már vörhenyes, ugye? – kérdezte sietve.
– Még évekkel ezelőtt, ugyanakkor, amikor Meg. Miért?
– Akkor elmondom. Ó, Jo, a baba meghalt!
– Miféle baba?
– Mrs. Hummelé. Ott, az ölemben halt meg, mielőtt Mrs. Hummel
hazajött! – kiáltotta Beth, és felzokogott.
– Szegény drágám, de borzasztó lehetett! Énnekem kellett volna
átmennem! – Jo leült anyjuk nagy székébe, és bűntudatos arccal magához
ölelte húgát.
– Nem volt borzasztó, csak olyan szomorú! Azonnal láttam, hogy még
betegebb, de Lottchen azt mondta, az anyja most ment doktorért, és
fölvettem, hogy Lotty pihenhessen. Olyannak látszott, mintha aludna, de
egyszer csak váratlanul felsírt vékony hangon, megremegett, és utána
nagyon mozdulatlan lett. Próbáltam melengetni a lábát, Lotty kínálgatta
tejjel, de meg se moccant, és akkor már tudtam, hogy halott!
– Ne sírj, édesem! Akkor mit csináltál?
– Csak ültem, és fogtam szelíden a karomban, amíg Mrs. Hummel
megjött a doktorral. A doktor megmondta, hogy halott, és megvizsgálta
Heinrichet meg Minnát, mert fáj a torkuk. „Vörheny, asszonyság.
Korábban kellett volna hívnia” – mondta haragosan. Mrs. Hummel azt
felelte, hogy ő szegény, és maga próbálta gyógyítgatni a babát, de most
már késő, már csak annyit kérhet, hogy Isten nevében segítsen a többi
gyereken. Akkor a doktor elmosolyodott és kedvesebb lett, de akkor is
olyan szomorú volt, és együtt sírtam velük, és akkor a doktor hirtelen
megfordult, és azt mondta, menjek haza, és azonnal szedjek bella-donnát,
különben megkapom a lázat.
– Nem, nem fogod! — kiáltotta Jo, és rémülten szorította magához a
húgát. – Ó, Beth, ha megbetegednél, azt sose bocsátanám meg
magamnak! Most mit tegyünk?
– Ne ijedj meg, szerintem nem lesz túl súlyos. Megnéztem anya
könyvében, és láttam, hogy fejfájással és torokfájással kezdődik, meg

olyan furcsa érzéssel, mint amit most érzek, úgyhogy bevettem egy kis
belladonnát, és máris jobban érzem magamat! – Beth rátette hideg kezét
forró homlokára, és igyekezett olyannak látszani, mint aki egészséges.
– Bár itthon lenne anya! – kiáltott Jo. Washington rettenetesen
távolinak tűnt. Felkapta a könyvet, elolvasott egy oldalt, Bethre nézett,
megérintette a homlokát, belekukkantott a torkába, és azt mondta
komoran:
– Több mint egy hétig voltál egy helyen a babával, és olyanokkal,
akiken ugyancsak ki fog törni a láz, ezért attól félek, Beth, hogy te is meg
fogod kapni. Szólok Hannah-nak, ő mindent tud a betegségekről.
– Ide ne engedd Amyt! Sose volt vörhenyes, szörnyű lenne, ha én
fertőzném meg! Ugye, az lehetetlen, hogy Meg és te másodszor is
megkapjátok? – aggodalmaskodott Beth.
– Szerintem igen, bár azt se bánnám, ha megkapnám,
megérdemelném, amilyen önző disznó vagyok, hogy téged küldtelek oda,
miközben ostobaságokat firkáltam! – motyogta Jo, miközben ment, hogy
tanácskozzék Hannah-val.
A jó lélek szempillantás alatt tökéletesen éber lett, és átvette a
vezetést. Megnyugtatta Jo-t, hogy nem kell aggódni, a veres himlőn
mindenkinek át kell esnie, de ha helyesen kezelik, senki sem hal bele –
amit Jo az utolsó szóig el is hitt, és sokkal könnyebb volt a szíve, mikor
fölmentek Meghez.
– Mán most megmondom én, mit fogunk csinálni – szólt Hannah,
miután látta és kikérdezte Bethet. – Idehíjjuk Bangs doktort, csak hogy
megnézze a drágámat, és eligazítson, hogy elejitül fogva jól csinálhassuk.
Aztán Amyt átkűggyük egy időre March nénihez, hogy ne legyen a
ragály útjába, valamék jány meg itthon maradhat egy-két napra,
felvidítani Bethet.
– Természetesen én maradok; én vagyok a legidősebb – kezdte Meg
riadt és bűntudatos arccal.
– Én fogok, mert az én hibám, hogy beteg! Megígértem anyának, hogy
mindent elintézek, amiért ki kell menni a házból, mégsem intéztem! –
mondta Jo eltökélten.
– Mék legyen az, Beth? – kérdezte Hannah. – Csak egyre van szükség.
– Jo, kérlek! – simult Beth a nővéréhez. Ez eldöntötte a kérdést.

– Megyek, szólok Amynek – mondta Meg. Kicsit meg volt sértve, de
sokkal inkább megkönnyebbült, mert nem szeretett beteget ápolni, Jo
viszont igen.
Amy nyíltan fellázadt, szenvedélyesen hangoztatta, hogy inkább
megkapja a vörhenyt, semhogy March nénihez menjen. Meg érvelt,
könyörgött, parancsolt, mindhiába. Amy kijelentette, hogy nem megy;
Meg csüggedten elvonult, hogy Hannah-tól kérjen tanácsot. Mielőtt
visszajöhetett volna, Laurie sétált be a szalonba, ahol Amy zokogott a
díványpárnák közé fúrt fejjel. Elmesélte, mi történt, arra számítva, hogy a
fiú megvigasztalja, de Laurie csak zsebre vágta a kezét, és járkálni
kezdett, miközben halkan fütyörészett, és elgondolkozva ráncolta a
szemöldökét. Aztán leült Amy mellé, és így szólt a leghízelgőbb hangján:
– Legyél most okos kisasszony, és tedd, amit mondanak. Nem, ne sírj,
hanem figyelj csak ide, milyen remek tervet eszeltem ki! Átmész March
nénihez, én pedig mindennap eljövök érted, kocsikázni vagy sétálni
viszlek, és kapitálisan fogjuk érezni magunkat! Hát nem jobb lesz az,
mint itthon itatni az egereket?
– De én nem akarom, hogy úgy küldjenek el, mintha útban volnék! –
kezdte Amy sértődötten.
– Egyem a szívedet, gyermekem, az egészséged érdekében teszik!
Ugye, nem akarsz beteg lenni?
– Nem, de akkor is biztosan az leszek, mert egész idő alatt itt voltam
Bethtel!
– Épp ezért kell haladéktalanul távoznod hazulról, hogy elmenekülj a
betegségtől! A levegőváltozás és a gondoskodás majd megóv tőle, de ha
nem teljesen óvna meg, akkor is enyhébb lesz a láz. Azt tanácsolom,
kisasszony, hogy minél előbb szedd fel a sátorfádat, mert a skarlát nem
tréfa!
– De March néninél olyan unalmas, és a néni olyan szekánt! –
riadozott Amy.
– Akkor nem lesz unalmas, ha naponta betoppanok, és elmesélem,
hogy érzi magát Beth, meg elviszlek csavarogni. Az öreg hölgy kedvel
engem. Olyan leszek hozzá, mint a cseppentett méz, akkor nem fog
szekálni, akármit teszünk.
– A bricskával megyünk, és Puckot fogatod elé?
– Úri becsületszavamra!
– És mindennap eljössz?

– Minden egyes nap!
– És abban a pillanatban visszahozol, mihelyt Beth meggyógyul?
– Abban a szent pillanatban!
– És tényleg elmegyünk a szálába?
– Akár egy tucat szálába is!
– Hát akkor… azt hiszem… mégis elmegyek – szólt Amy vontatottan.
– Jó kislány! Szólj Megnek, hogy beadtad a derekadat! – mondta
Laurie, és megveregette Amy vállát, ami Amyt még annál is jobban
mérgesítette, hogy ő „beadta a derekát”.
Meg és Jo rohanvást jött csudát látni. Amy megígérte – miközben
nagyon fennköltnek és önfeláldozónak érezte magát –, hogy elmegy, ha
az orvos azt mondja, hogy Beth meg fog betegedni.
– Hogy van a kicsi drága? – kérdezte Laurie, mert Beth volt a
kedvence, akiért sokkal jobban aggódott, mint amennyit hajlandó volt
elárulni.
– Ledőlt anya ágyára; most valamivel jobban érzi magát. Felzaklatta a
kisbaba halála, de ki merném jelenteni, hogy csak megfázott. Hannah azt
mondja, hogy így gondolja, de aggodalmasnak látszik, és ettől nyugtalan
vagyok – felelte Meg.
– De nehéz az élet! – Jo bosszúsan felborzolta a haját. – Alighogy túl
vagyunk az egyik bajon, már itt is a másik. Teljesen kizökkent a világ,
amióta anya elment! Azt sem tudom, mihez kapjak!
– Azért ne csinálj magadból sündisznót, mert nem áll jól. Simítsd le a
frizurádat, Jo, és azt mondd meg, hogy táviratozzak-e anyátoknak? –
kérdezte Laurie, aki sose békült meg a ténnyel, hogy barátnője
elveszítette egyetlen szépségét.
– Hát ez az, amit nem tudok eldönteni – felelt Meg. – Úgy gondolom,
szólnunk kellene neki, ha Beth komolyan megbetegszik, de Hannah azt
mondja, nem szabad, mert anya nem hagyhatja ott apát, és csak
emésztenék magukat. Beth nem lesz sokáig beteg, Hannah tudja, mit kell
tenni, anya is azt mondta, hogy mi vigyázzunk rá, és úgy vélem, hogy ezt
is kell tennünk, de valahogy nem érzem helyesnek.
– Hm, erre én sem tudok mit mondani. És ha megkérdeznéd
nagyapától, miután elment az orvos?
– Azt tesszük. Jo, azonnal menj el dr. Bangsért – rendelkezett Meg. –
Addig nem dönthetünk, míg nem volt itt.

– Maradj csak, Jo. Ebben az intézményben én vagyok a kifutófiú. –
Laurie föltette a kalapját.
– Félek, neked túl sok dolgod van – kezdte Meg.
– Nem, mára végeztem a leckével.
– Te a szünetben is tanulsz? – kérdezte Jo.
– Követem szomszédaim jó példáját – válaszolta Laurie, majd
elviharzott.
– Nagy reményeket fűzök ehhez a fiúhoz – mondta Jo, elismerő
mosollyal figyelve Laurie-t, aki valósággal átröppent a sövényen.
– Nagyon rátermett, ahhoz képest, hogy fiú – jegyezte meg némileg
ridegen Meg, mert nem érdekelte a téma.
Megjött Bangs doktor, azt mondta, Beth tünetei vörhenyre utalnak.
Viszonylag olcsón meg fogja úszni, folytatta az orvos, ám Hummelék
említésétől nagyon elkomolyodott. Amyt azon nyomban elküldték a
háztól. Kapott valamit a közvetlen veszély ellen, majd Jo és Laurie
kíséretében nagy hűhóval elvonult.
March néni a szokott nyájas vendégszeretettel fogadta őket.
– Most meg mit akartok? – kérdezte, szúrósan nézve rájuk a
pápaszeme felett.
– Kifelé! – rikácsolta a néni székének támláján ülő papagáj. – Fiúknak
tilos a belépés!
Laurie visszahúzódott az ablakhoz, Jo elmondta, mit akarnak.
– Pont, amire számítottam! Ez lesz belőle, ha engedik, hogy
szegényekkel érintkezzetek. Amy maradhat, és hasznossá teheti magát,
ha nem beteg, noha máris látszik, hogy az lesz, kétség nem fér hozzá!
Nehogy sírj itt nekem, idegesít a hüppögés!
Amy valóban ott tartott, hogy elsírja magát, ám ekkor a fondorlatos
Laurie megrántotta a papagáj farkát, amitől a meghökkent Polly nagyot
rikoltott, majd azt kiáltotta: – Adj egy cvikipuszit! – de olyan
mulatságosan, hogy a kislány kacagni kezdett.
– Anyátokról mi hír? – kérdezte az öreg hölgy.
– Apa sokkal jobban van – felelte Jo, aki alig bírta megőrizni a
komolyságát.
– Ah, valóban? Nos, azt hiszem, az se lesz tartós. March világéletében
híján volt a szívósságnak – hangzott a szíves válasz.

– Háháhá! – rikácsolta a szék támláján toporgó Polly. – Sej, dínomdánom, ha meghalok se bánom! – Belekapott az öreg hölgy főkötőjébe,
mert Laurie megcsípte.
– Elhallgass, te bárdolatlan vén madár! Te pedig, Jo, okosabban
tennéd, ha máris indulnál haza. Későre jár, ilyenkor nem való kint
csatangolni egy ilyen szeleverdi fiúval, mint…
– Elhallgass, te bárdolatlan vén madár! – rikácsolt Polly. Lehuppant a
fotelről, és futott megcsipkedni a „szeleverdi fiút”, aki az oldalát fogta a
nevetéstől.
„Nem tudom, képes leszek-e elviselni, de megpróbálom” – gondolta
Amy, amikor kettesben hagyták March nénivel.
– Menj innen, te ronda! – sivított Polly, és ettől a goromba beszédtől
Amy már nem tudta visszafojtani azt az egyetlen hüppögést.

XVIII. FEJEZET
Sötét napok
Bethen valóban kitört a skarlát, és a kislány sokkal betegebb lett annál,
amire Hannah és az orvos számított. Nővérei semmit sem értettek a
betegséghez, Mr. Laurence-t nem engedték be hozzá, úgyhogy Hannah
tette, amit jónak látott, és a serény Bangs doktor is elkövetett minden tőle
telhetőt, de így is nagyon sok munka maradt a kiváló ápolónőre. Meg
otthon maradt, nehogy megfertőzze Kingéket, vezette a háztartást,
emésztette magát, és kissé bűntudatosan irkálta a leveleket, amelyekben
egyetlen szóval sem említette Beth betegségét. Úgy érezte, félrevezeti az
anyját, de hát éppen az anyja mondta, hogy hallgasson Hannah-ra,
Hannah pedig hallani se akart róla, hogy „ilyen semmi dogokkal
zaklassák Miz Marchet”. Jo éjjel-nappal ápolta Bethet, ami nem volt
nehéz feladat, mert Beth végtelen türelemmel, egyetlen zokszó nélkül
viselte fájdalmait addig, amíg öntudatánál volt. Csak hát bekövetkezett az
az idő, amikor lázrohamaiban rekedt, megtört hangon kezdett beszélni,
ujjai úgy futkostak a takarón, mintha szeretett pianínójánál ülne, és
énekelni próbált, holott annyira bedagadt a torka, hogy azon nem jöhetett
ki dallam; amikor nem ismerte meg az ágya melletti arcokat, és az
anyjáért könyörgött. Akkor Jo nagyon megrémült, Meg könyörgött, hogy
hadd írja meg az igazat, és még Hannah is azt mondta, hogy „majd
meggondulja, bár nincsen baj még”. Mintha ez nem lett volna elég, egy
washingtoni levélből megtudták, hogy apjuk visszaesett, és még sokáig
nem jön haza.
Hogy elsötétültek a napok, milyen szomorú, magányos lett a ház,
milyen nehéz szívvel munkálkodtak és vártak a lányok, miközben a halál
árnyéka hullott egykor oly vidám otthonukra! Most látta be a
magányosan öltögető Margaret, miközben gyakori könnyeket hullatott a
varrására, milyen gazdag volt olyan dolgokban, amelyek drágábbak a
pénzen megvásárolható összes fényűzésnél: szeretetben, oltalomban,
békésségben, egészségben, az élet igazi áldásaiban. Jo, akinek az
elsötétített szobában állandóan látnia kellett szenvedő kis húgát, és

hallania kellett azt a panaszos hangocskát, most döbbent rá, milyen drága
nekik Beth, most tanulta meg méltányolni testvére jellemének szépségét,
önzetlenségét. Bethnek nem volt nagyobb vágya, mint hogy másokért
éljen, és boldoggá tegye otthonát azokkal az úgyszólván mindenkiben
létező, egyszerű erényekkel, amelyeket sokkal jobban kellene szeretni és
becsülni minden szépségnél, gazdagságnál, tehetségnél. És Amy is forrón
vágyott haza a száműzetésből, hogy Bethért dolgozhasson, mert nem volt
az a munka, amit bosszantónak vagy fárasztónak érzett volna most, mikor
szomorúan emlékezett, hány félbehagyott tennivalót fejeztek be őhelyette
azok a készséges kezek. Laurie nyughatatlan kísértetként bolyongott a
házban, Mr. Laurence lezárta a hangversenyzongorát, mert láttán mindig
a kis szomszédra kellett gondolnia, aki úgy megszépítette a szürkületet.
Mindenkinek hiányzott Beth. A tejes, a pék, a fűszeres, a hentes
érdeklődött, hogy van; átjött a szegény Mrs. Hummel is, hogy bocsánatot
kérjen a vigyázatlanságáért, és elvigye Minna szemfödelét, a szomszédok
ajándékokat küldtek, javulást kívántak; még akik a legjobban ismerték a
beteget, azok is meglepődtek, hogy milyen sok barátja van a félénk kis
Bethnek.
Ő közben az ágyában feküdt, oldalán a vén Joannával, mert még a
hagymázban sem feledkezett meg siralmas pártfogoltjáról. Vágyakozott a
macskái után is, de nem engedte meg, hogy behozzák őket, nehogy rájuk
ragadjon a betegség. Láztalan óráiban Jo-ért nyugtalankodott, Amynek
küldött gyengéd üzeneteket, lelkükre kötötte, mondják azt az anyjuknak,
hogy hamarosan írni fog ő is. Gyakran könyörgött ceruzáért és papírért;
írni szeretett volna, nehogy apa azt gondolja, hogy Beth elhanyagolja őt.
Ám ezeket a rövid időszakokat órákig tartó lázas hánykolódás követte.
Összefüggéstelenül motyogott, vagy ólomnehéz álomba merült, amely
nem hozott enyhülést. Bangs doktor naponta kétszer jött hozzá, Hannah
átvirrasztotta az éjszakákat, Meg asztalán ott volt a távirat, hogy bármikor
el lehessen küldeni, Jo nem mozdult el a húga ágya mellől.
Dermesztően köszöntött be a december, mert jeges szél fújt, zuhogott
a hó, és máris a halálra készülődött az év. Délelőtt dr. Bangs hosszan
nézett Bethre, két tenyere közé fogta a kislány forró kezét, gyengéden
letette, és halkan azt mondta Hannah-nak:
– Ha Mrs. March eljöhet a férje mellől, akkor jobb lenne értesíteni.
Hannah bólintott, de nem szólt, mert reszketett a szája; Meg leroskadt
egy székbe, mert ezektől a szavaktól elhagyta az erő; Jo, miután fehér

arccal, mozdulatlanul állt egy percig, átrohant a szalonba, felkapta a
táviratot, kapkodva felöltözött, és kirontott a viharba. Nemsokára
visszajött, és éppen a kabátját tette le némán, amikor belépett Laurie egy
levéllel. A levélben azt írták, hogy Mr. March állapota ismét javul. Jo
hálásan olvasta, de ettől sem lett könnyebb a szíve, és az arca olyan
kétségbeesést tükrözött, hogy Laurie azonnal megkérdezte:
– Mi a baj? Rosszabbul van Beth?
– Most üzentem anyának – felelte Jo, tragikus ábrázattal rángatva
lefele a sárcipőjét.
– Okosan tetted, Jo! Saját szakálladra jártál el? – Laurie egy székbe
ültette, és ő csatolta le Jo lábáról a fellázadt sárcipőt, mert a lány ujjai
reszkettek.
– Nem, a doktor mondta.
– Ó, Jo, de azért ugye nem olyan rossz a helyzet? – riadt meg Laurie.
– De igen! Nem ismer meg minket, már nem emlegeti a zöld
galambrajt se, így hívja a repkényleveleket a falon, már az arca sem
olyan, mint az én Bethemé, és nincs itt senki, aki segíthetne! Apa és anya
elment, Isten pedig olyan messze van, hogy sehol sem találom!
Könnyek patakzottak szegény Jo arcán, és olyan tehetetlenül nyújtotta
ki a kezét, mintha a sötétben tapogatózna. Laurie megszorította a
keresgélő kezet, és azt súgta, már amennyire beszélni tudott a torkát
eltorlaszoló gombóctól:
– Itt vagyok! Kapaszkodj belém, Jo, édesem!
A lány nem bírt felelni, de „kapaszkodott”, és balzsam volt fájó
szívére a baráti kéz meleg szorítása. Ez mintha közelebb vitte volna az
isteni karhoz, az egyetlenhez, amely megtarthat a bajban. Laurie nagyon
szeretett volna valami gyengédet, vigasztalót mondani, de nem jutottak
eszébe a megfelelő szavak, így csak némán állt, szelíden simogatva Jo
fejét, ahogy Mrs. March tette volna. De ez volt a legokosabb, sokkal
megnyugtatóbb a legékesebb szavaknál, mert Jo megérezte a csendben a
részvétet, az édes balzsamot, amit a szeretet kínál a bánatnak.
Letörölgette könnyeit, és hálásan tekintett fel a fiúra.
– Köszönöm, Teddy. Már jobban vagyok, nem érzem magam olyan
szárnyaszegettnek. Majd megpróbálom elviselni, ami jön.
– Azért csak reméld a legjobbat, mert az segíteni fog rajtad, Jo. Anyád
hamarosan itt lesz, és akkor nem lesz semmi baj!

– Úgy örülök, hogy apa jobban van! Anya most már könnyebb szívvel
hagyhatja ott. Ó, jaj, a baj sosem jár egyedül, és nekem jutott a neheze! –
sóhajtott Jo, és szétterítette térdén a vizesre sírt zsebkendőt, hogy
megszáradjon.
– Meg nem segít? – háborgott Laurie.
– De igen, igyekszik; csak nem szereti Bettyt annyira, mint én, és nem
fog hiányozni neki annyira, mint nekem. Beth az én lelkiismeretem, nem
bírok lemondani róla! Nem bírok! Nem bírok!
Eddig hősiesen tartotta magát, könnyet sem ejtett, ám most lehajtotta
arcát a nyirkos zsebkendőre, és kétségbeesetten zokogott. Laurie
megdörgölte a szemét, de nem bírt szólni, amíg le nem nyelte a torkában
megakadt gombócot, és úrrá nem lett szájának reszketésén. Lehet, hogy a
sírás férfiatlan dolog, de Laurie nem tehetett ellene.
– Nem hiszem, hogy meghalna! – mondta reménykedve, amikor Jo
zokogása csendesedni kezdett. – Ő olyan jó, és mindnyájan annyira
szeretjük! Nem hiszem, hogy Isten máris el akarná venni!
– Mindig a jók halnak meg – motyogta Jo, de abbahagyta a sírást, mert
minden kétkedés és félelem ellenére megnyugtatták Laurie szavai.
– Nyúzott vagy, szegény lányom. Nem rád vall ez a szárnyaszegettség.
Várj itt egy kicsit, én majd egykettőre felvidítalak!
Laurie kettesével szedte a lépcsőket, Jo pedig ráhajtotta megfáradt
fejét húgának csuklyás kis barna kabátjára, amelyet azóta sem vittek el az
asztalról, hogy Beth ott hagyta. Kellett, hogy a kabátkának legyen némi
varázsereje, mert galamblelkű gazdájának szelídsége mintha átszivárgott
volna Jo-ba. Mikor Laurie lerohant az emeletről egy pohár borral, a lány
mosolyogva vette át a kezéből, és hősiesen azt mondta:
– Az én Bethem egészségére iszom! Jo doktor vagy, Teddy, és olyan
vigasztaló barát. Mivel hálálhatom ezt meg neked? – kérdezte. A kedves
szavak felüdítették fájó lelkét.
– Majd átküldőm a számlát, ma este pedig olyasmit adok neked, ami a
bornál is jobban átmelegíti szíved zugolyait! – Laurie-ból valósággal
sütött a titkolt elégedettség.
– Mit? – kiáltotta Jo, kíváncsiságában szempillantás alatt elfeledve
minden búját-baját.
– Tegnap táviratoztam Washingtonba, és Brooke azt válaszolta, hogy
anyád azonnal indul, és ma estére megérkezik, és nem lesz semmi baj!
Örülsz?

Laurie ezt lángvörös izgalommal hadarta. Idáig titkolta kisded
cselszövését, mert félt, hogy megharagítja vele a lányokat, vagy ronthat
Beth állapotán. Jo elfehéredett, felpattant a székből, és abban a
pillanatban, ahogy Laurie elhallgatott, a meghökkent fiú nyakába borult,
és boldogan kiáltotta:
– Ó, Laurie! Ó, anya! Jaj de örülök!
Nem kezdte elölről a sírást, inkább hisztérikusan kacagott, és
reszketve csimpaszkodott a barátjába, mintha kissé megzavarodott volna
a váratlan hírtől.
Laurie minden meghökkenése ellenére nagy lélekjelenlétről tett
tanúságot. Bátorítóan megveregette barátnője hátát, és látva, hogy Jo
kezdi összeszedni magát, megtoldotta egy-két félénk puszival, amitől a
lány végképp magához tért. Megfogózkodott a lépcsőkorlátban, és
gyengéden eltolta magától Laurie-t.
– Jaj ne! – pihegte. – Nem akartam, borzasztóan viselkedtem! De te
olyan drága vagy – még Hannah-val is dacolni mertél! –, hogy a
nyakadba kellett ugranom! Mindent mondj el, és ne adj több bort, mert
bután viselkedek tőle!
– Nem haragszom – nevetett Laurie, és megigazította a nyakkendőjét.
– Nézd, egyre idegesebb lettem. Nagyapa szintén. Úgy gondoltuk,
Hannah túlzásba viszi a szigorúságot, anyádnak tudnia kellene a dologról,
mert sose bocsátaná meg nekünk, ha Beth – na szóval, ha bármi is
történne vele. Amint sikerült tegnap kimondatnom nagyapával, miszerint
bőven ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk, már loholtam is a postára,
mert az orvos nagyon komornak látszott, Hannah meg majd' leharapta a
fejemet, mikor fölvetettem, hogy táviratozni kellene. Sose bírtam, ha
dirigáltak, így hát döntésre jutottam, és meg is valósítottam a döntésemet.
Tudom, hogy jön anyátok; hajnali kettőkor fut be az éjszakai vonat. Elébe
megyek, nektek nem lesz más dolgotok, mint fegyelmezni őrjöngő
örömeteket, nehogy felizgassátok Bethet, amíg itthon nincs az az áldott
lélek.
– Angyal vagy, Laurie! Hogy köszönjem meg neked?
– Ugorj a nyakamba még egyszer! Nem is olyan rossz! – Laurie
vásottan somolygott, ami két hét óta nem fordult elő vele.
– Köszönöm, azt már nem! Majd meghatalmazással csinálom, ha átjön
a nagyapád. Ahelyett, hogy engem ugratsz, inkább menj haza pihenni,

mert fél éjszaka fönt kell lenned. Az Isten áldjon meg, Teddy, az Isten
áldjon meg!
Beszéde végeztével Jo sürgősen távozott a konyhába, ahol leült egy
ládára, és közölte az összes macskákkal, hogy „boldog, ó, milyen
boldog!”, míg Laurie abban a tudatban távozott, hogy igen jól járt a
dologgal.
– Hogy ennek a suttyónak minden tálba fakanál a nyelve! De
megbocsátok neki, és reménylem, azonmód gyön is Mrs. March! –
mondta Hannah megkönnyebbülten, mikor Jo közölte vele a jó hírt.
Meg némán örvendezett, aztán mélázott egyet a levél felett. Jo rendet
rakott a betegszobában, Hannah összecsapott „pár pitét, hátha váratlan
vendég is gyön”. Mintha friss levegő járta volna át a házat, és a
napfénynél is ragyogóbb sugarak töltötték be a csendes szobákat.
Mindenen érződött a biztató változás: Beth madara ismét rázendített, az
ablakban, Amy rózsatövén felfedeztek egy félig nyílt virágot, a tüzek
szokatlanul barátságosan pattogtak, és ahányszor a lányok összefutottak,
sápadt arcukat átmelegítette a mosoly. Ilyenkor összeölelkeztek, és
bátorítóan súgták egymásnak: – Anya jön, édesem! Anya jön! – Beth volt
az egyetlen, aki nem örült; az ő ónos kábulatán nem törhetett át remény
és
öröm, kétely és harag. Szomorú volt nézni, mennyire kiüresedett és
megváltozott az egykor rózsás arc, hogy elernyedt és lefogyott a szorgos
kéz; a mosolygó száj majdnem bambává petyhüdt, a valamikor oly
gondosan fésült, szép haj kócosan, verejtéktől csapzottan terült szét a
párnán. Így feküdt egész álló nap, csak nagy néha riadt fel, hogy azt
motyogja: – Vizet! – de ezt a szót is alig bírta megformálni
kicserepesedett szájával; Meg és Jo pedig egész álló nap nem mozdult el
mellőle, figyeltek, vártak, reméltek és bíztak Istenben és anyában; és
egész álló nap zuhogott a hó, és tombolt a jeges szél. Az órák
vánszorogtak, de végül csak leszállt a sötétség, és ahányszor ütött az óra,
felragyogó szemmel néztek össze a nővérek a betegágy felett, mert
minden óraütés közelebb hozta a segítséget. Járt náluk az orvos, és
megmondta, hogy éjfél körül várható a – jó vagy rossz – fordulat, akkorra
ő is visszatér.
A fáradtságtól elnyűtt Hannah ledőlt az ágy lábánál álló díványra, és
gyorsan elaludt. Mr. Laurence a szalonban járkált, és azt érezte,
szívesebben állna oda egy déli üteg, mint a rémült arcú Mrs. March elé.

Laurie a szőnyegen hasalt, mímelve, hogy pihen, de közben azzal a
töprengő pillantással meredt a tűzre, ami csodálatosan bársonyossá és
ragyogóvá tette a szemét.
A lányok sose felejtették el ezt az éjszakát, amelyen nem jött a
szemükre álom. Olyan iszonyú erővel tudatosodott bennük a
tehetetlenségük, amennyire csak az ilyen órákban szokott.
– Ha Isten megkíméli Bethet, soha többé nem panaszkodom! –
suttogta szívből jövő őszinteséggel Meg.
– Ha Isten megkíméli Bethet, holtomig őt próbálom szeretni és
szolgálni! – fogadkozott ugyanakkora hévvel Jo.
– Bár ne lenne szívem, mert annyira fáj – sóhajtott rövid hallgatás után
Meg.
– Ha sokszor ilyen komisz az élet, nem is tudom, hogy fogunk
átvergődni rajta – felelte húga csüggedten.
Tizenkettőt ütött az óra. A lányok rögtön elfelejtették a saját bajaikat,
tekintetük visszatért Bethhez, és azt képzelték, megváltozott valami a
beteg arcán. Síri csend volt a házban, csupán a szél jajongott odakint. A
kimerült Hannah aludt, és egyedül a nővérek látták, hogy mintha sápadt
árnyék hullana a kis ágyra. Eltelt egy óra, még mindig nem történt
semmi, csak Laurie indult el az állomásra. Lepergett a második óra is,
még mindig nem jött senki. Szegény lányok már nem is tudták, mitől
féljenek: hóvihartól, úti balesettől, vagy a legrosszabbtól: hogy valami
szörnyűség történt Washingtonban?
Hajnali két óra múlt, az ablaknál álló Jo éppen azon tűnődött, milyen
sivár a havas szemfödelébe burkolózó világ, amikor neszt hallott az
ágytól. Gyorsan megfordult, és azt látta, hogy Meg az anyjuk karosszéke
előtt térdel, és a karjába rejti az arcát. Iszonyú, jeges félelem rohanta meg
Jo-t. „Beth meghalt – gondolta –, és Meg fél megmondani nekem.”
Szempillantás alatt visszatért az ágyhoz, ahol mintha nagy változás
történt volna. Eltűnt a lázas pír, az elgyötörtség; Beth szeretett arcocskája
olyan sápadtnak, megbékéltnek látszott, hogy Jo nem akart már se
zokogni, se jajveszékelni. Lehajolt, megcsókolta legdrágább testvérének
nyirkos homlokát, és halkan odasúgta:
– Isten veled, Beth, Isten veled!
A mocorgástól felriadt Hannah az ágyhoz sietett, ránézett Bethre,
megtapintotta a kezét, hallgatózott, aztán leült, a fejére borította kötényét,
előre-hátra ringatózott, és fojtottan kiáltotta:

– A láz megfordult, egésségesen alszik, nyirkos a bőre, könnyen
lélegzik! Magasztaltassák a Fennvaló!
Mielőtt a lányok elhihették volna a csodálatos igazságot, megérkezett
az orvos, hogy ő is igazolja Hannah szavait. Csúnya ember volt, de a
nővérek valóságos égi jelenségnek látták, mikor apásan rájuk mosolygott,
és azt mondta:
– Igen, kedveseim, azt hiszem, túl van a nehezén a kislány!
Maradjanak csendben, hadd aludjék, és ha felébred, adjanak neki…
Hogy mit kell Bethnek adniuk, azt már egyik testvér sem hallotta, mert
kiosontak a sötét hallba, leültek a lépcsőre, szorosan átölelték egymást, és
némán örvendeztek, mert erre a boldogságra nem voltak szavaik. Mire
visszatértek a szobába, ahol a hűséges Hannah megölelgette és
összecsókolta őket, Beth úgy aludt, ahogy szokott, a kezére hajtva arcát,
amelyről eltűnt a beteges sápadtság, és olyan egyenletesen lélegzett, mint
aki most szenderedett el.
– Bár most jönne anya! – sóhajtott Jo.
Kint szürkülni kezdett a téli éjszaka.
– Nézd! – mutatta Meg a kezében levő, félig kinyílt fehér rózsát. – Azt
gondoltam, aligha lesz alkalmas arra, hogy holnap Beth kezébe tegyük,
ha – itt hagyna minket. Ám éjszaka szirmot bontott, és most beleteszem a
vázámba, hogy mikor felébred a drágám, elsőnek ezt a kicsi rózsát és
anya arcát lássa!
Sose volt még ilyen gyönyörű a napfelkelte, sose látta még ilyen
szépnek a világot Meg és Jo fáradt szeme, amikor szomorú, hosszú
virrasztásuk véget ért.
– Mint egy tündérország! – mosolygott Meg, ahogy kinézett a függöny
mögül a reggeli káprázatba.
– Figyelj! – pattant fel Jo.
Igen, csengettek a földszinti ajtónál, Hannah felkiáltott, majd Laurie
súgta boldogan:
– Hazajött, lányok! Hazajött!

XIX. FEJEZET
Amy végrendelete
Miközben itthon ezek a dolgok történtek, Amy keserves időket élt át
March néninél. Borzasztóan fájt neki a számkivetettség, és életében
először értette meg, mennyi szeretet és becézgetés vette körül otthon.
March néni sose becézett senkit, elvből ellenezte az effajta viselkedést, de
azért kedves akart lenni, mert nagyon tetszett neki a jól nevelt leányka.
March néninek az unokaöccse lányai voltak a gyengéi, de illetlenségnek
tartotta volna, hogy ezt be is vallja. Igazán mindent megtett, hogy Amy
jól érezze magát, de micsoda baklövéseket követett el, irgalmas ég!
Vannak öregek, akik a szívükben minden ránc és ősz hajszál ellenére
megmaradnak fiatalnak, bele tudják élni magukat a gyerekek apró
bánataiba és örömeibe, szórakoztató játékokba tudják csomagolni a bölcs
leckéket, hogy a kicsinyek jól érezzék magukat mellettük, tudnak
szeretetet adni és kapni. Ám March néni nem dicsekedhetett ezzel a
tehetséggel, és agyonzargatta Amyt a reguláival és utasításaival, a
pedantériájával és a prózai prédikációival. Mivel a kislány
simulékonyabbnak és engedelmesebbnek bizonyult, mint a nővére, az
öregasszony kötelességének érezte, hogy megpróbálja ellensúlyozni az
otthoni lanyhaság káros hatását. Kézbe vette Amyt, és oktatni kezdte,
úgy, ahogyan őt oktatták idestova hatvan éve – amitől a megrettent Amy
légynek érezte magát egy nagyon szigorú pók hálójában.
Minden reggel el kellett mosogatnia a csészéket, és ragyogóra kellett
fényesítenie a régimódi kanalakat, a kövér, ezüst teáskannát és a
poharakat. Aztán le kellett törölgetnie a szobában a port – hogy micsoda
fárasztó munka volt az! March néni figyelmét egyetlen porszem sem
kerülte el, viszont az összes bútornak karmos lába és rengeteg faragványa
volt, amelyeket sose lehetett kielégítően portalanítani. Aztán meg kellett
etetni Pollyt, meg kellett kefélni az ölebet, tucatszor meg kellett járni a
lépcsőt, föl-le, hogy utasításokat és dolgokat hozzon-vigyen, mert a néni
olyan gyenge volt, hogy úgyszólván sose állt fel a nagy karosszékéből.
Mindeme fárasztó robotolás után, naponkénti próbatételként, el kellett

készítenie a leckéjét. Ezután kapott egy szabad órát a mozgásra – ó, hogy
azt mennyire élvezte! Laurie mindennap eljött, és addig hízelgett March
néninek, amíg az megengedte, hogy a fiú elvigye Amyt sétálni vagy
kocsikázni. Ilyenkor kapitálisan érezték magukat. Ebéd után fel kellett
olvasnia, aztán meg mozdulatlanul kellett ülnie, amíg az öreg hölgy
aludt; ez általában egy órát vett igénybe, mert March néni már az első
oldalnál elbólintott. Aztán jött a foltvarrás, amin a kislány színleg
engedelmesen, de magában lázongva öltögetett alkonyatig. Ekkor kapott
teáig egy órát, amelyben azt csinálhatott, amit akart. Az esték voltak a
legrosszabbak, mert ilyenkor March néni hosszasan mesélt a
fiatalságáról, de ezek a történetek olyan kimondhatatlanul unalmasak
voltak, hogy Amyt sose kellett noszogatni a lefekvésre, mert az ágyban
akarta elsiratni keserű sorsát, de általában elaludt, mire a második
könnyet sikerült kipréselnie magából.
Ha nem lett volna Laurie és az öreg Esther, a komorna, Amy talán ki
sem bírja ezt a rettenetes időt. Már egyedül a papagáj képes volt a
kétségbeesésbe hajszolni, mert Polly azonnal megérezte, hogy Amy nem
rajong érte, és bosszúból a tőle telhető legnagyobb komiszságot
tanúsította a gyerek iránt. Megrángatta a haját, ha Amy a közelébe jött,
kiborította a tejét a kalitkában, amit Amy frissen takarított ki,
megcsipkedte Pamacsot, hogy az öleb felugassa álmából Madame-ot,
mások előtt csúnyákat mondott Amyre, egyáltalán, minden tekintetben
úgy viselkedett, ahogy csak egy gálád vén madár képes. De Amy
elviselhetetlennek találta a rossz természetű, kövér kutyát is, amely
acsargott és vicsorgott, ha ő fésülte, a hátára henteredett, a levegőbe rúgta
a négy lábát és hihetetlenül bárgyú pofát vágott, ha enni akart, ami
naponta körülbelül tizenkétszer fordult elő. A szakácsné házsártos, a vén
kocsis süket. Esther volt az egyetlen, aki egyáltalán tudomást vett az ifjú
hölgyről.
Esther francia volt, aki számos éve lakott „Madame”-nál, ahogyan
munkaadóját nevezte, és elég despotikusan bánt az öreg hölggyel, aki
nem lehetett meg nélküle. Igazából
Estelle-nek hívták, de March néni ráparancsolt, hogy változtassa meg
a nevét, amire Estelié hajlandó volt, azzal a feltétellel, ha sosem kell
megváltoztatnia a vallását. Megtetszett neki Mademoiselle, akit nagyon
el tudott szórakoztatni; érdekes dolgokat mesélt neki franciaországi
ifjúságáról, miközben Madame csipkéit varrogatta. Azt is megengedte,

hogy a kislány bebarangolja a nagy házat, megbámulja a nagy
szekrényekben és ódon ládákban tárolt szép és különös tárgyakat,
amelyeket March néni úgy gyűjtögetett, mint egy szarka. Amy abban az
indiai szekreterben lelte a legnagyobb örömét, amelynek furcsa fiókjai,
titkos rekeszei mindenféle ékességet rejtettek, többé-kevésbé antik
drágaságokat és kuriózumokat vegyesen. Nagy élvezettel vizsgálgatta és
rendezgette ezeket a tárgyakat, főleg az ékszeres kazetták bársonypárnáin
a csecsebecséket, amelyeket negyven évvel ezelőtt hordott egy hajdani
szépasszony. Itt volt a gránátköves garnitúra, amit akkor viselt March
néni, amikor bemutatták a társaságban, a gyöngyök, amelyekkel az apja
ajándékozta meg az esküvőjére, a férjétől kapott gyémántok, a zsett
gyászgyűrűk és brossok, az ódon medálok, amelyek halott barátok
arcmását vagy hajból formált szomorúfűzeket rejtettek; itt voltak a néni
egyetlen kislányának babakori karkötői, March bácsi órája, és egy apró
dobozban a legdrágább ékszer, a jegygyűrű, ami már kicsi volt a néni
ujjára, de azért gondosan eltette.
– Mademoiselle melyiket választaná, ha meglenne módja? – kérdezte
Esther, aki ilyenkor sose mozdult el a közelből, hogy szemmel tarthassa,
és kellő időben elzárhassa a drágaságokat.
– Legjobban tetszenek a gyémántok, de nincs közöttük nyakék, és én
szeretem a nyakékeket, azok olyan jól állnak. Ha módom lenne, ezt
választanám – felelte Amy, elragadtatással nézve egy ébenfa-és
aranygolyókból álló füzért, amelyről ugyanolyan anyagú, nehéz kereszt
függött.
– Arra én is fenem fogam, de nem nyakláncnak, ah, nem, nekem ez
rózsafüzér, és arra használnám, amire egy jó katolikus – mondta Esther,
sóváran legeltetve a szemét az ékességen.
– Vagyis úgy használná, mint azt az illatos fagyöngyöt, ami a tükrén
lóg? – kérdezte Amy.
– Igen, valóban, hogy imádkozzak. Tetszeni fog a szenteknek, ha
valaki ilyen szép rózsafüzért használ, és nem viseli hívságos
csecsebecsének. Ha Mademoiselle félremenne mindennap elmélkedni és
imádkozni, mint csinálta jó nagyságos úrnő, akit szolgáltam Madame
előtt, az lenne jó. Volt kis kápolnája, és abban talált gyógyírt sok bajban.
– Jót tenne, ha ezt csinálnám? – kérdezte Amy, aki magányosságában
szükségét érezte valamilyen segítségnek, miután most, hogy nem volt itt

Beth, aki figyelmeztesse, hajlamos volt megfeledkezni a
könyvecskéjéről.
– Kiváló lenne és bájos, és én boldogan berendezem kis öltözőt
magának, ha úgy tetszik. Ne mondjon semmit Madame-nak, de mikor
alszik, maga bemegy, és egyedül üldögél darabig, hogy gondol jó
gondolatokat, és imádkoz Jóistenhez, hogy tartsa meg a nővérét.
A jámbor Esther őszinte jóakaratból adta ezt a tanácsot, mert érző
szíve volt, és sajnálta a súlyos gonddal küszködő nővéreket. Amynek
tetszett az ötlet, és abban a reményben, hogy hátha csakugyan jót fog
tenni, engedte, hogy a komorna átrendezze a szobája mellett levő
faliszekrényt.
– Szeretném tudni, hova kerül ez a sok szépség, ha majd March néni
meghal – mondta, miközben visszatette a helyére a fénylő rózsafüzért, és
sorra becsukta az ékszeres dobozokat.
– Magához és a nővéreihez. Én tudom. Madame megbízik bennem;
láttam a végrendeletét, úgyhogy ennek így kell lenni – súgta mosolyogva
Esther.
– Jaj de jó! De jobb lenne, ha máris ideadná. A késedelmeskedés rossz
dolog – jegyezte meg Amy, egy utolsó pillantást vetve a gyémántokra.
– Egyelőre korai, hogy fiatal hölgyek ilyen dolgokat viseljenek. Aki
elsőnek lesz menyasszony, az kapja a gyöngyöt, ezt Madame mondta, és
úgy hiszem, maga kapja kis türkiz gyűrűt, mikor elmegy, mert Madamenak tetszik jó magaviselete és bájos modora.
– Gondolja? Ó, olyan leszek, mint egy bárány, csak megkapjam azt az
édes gyűrűt! Sokkal szebb még Kitty Bryant gyűrűjénél is! –
Elragadtatottan felpróbálta a kékköves gyűrűt, és szilárdan elhatározta,
hogy ki fogja érdemelni!
Ettől a naptól maga volt a megtestesült engedelmesség. Az öreg hölgy
elégedett lehetett idomításának sikerével. Esther berendezte a
faliszekrényt egy kis asztallal, egy zsámollyal, és az egyik lezárt szobából
hozott képpel. Nem tekintette túl értékesnek, de a célnak megfelelt, ezért
kölcsönvette, abban a biztos tudatban, hogy Madame úgysem szerez
tudomást róla, vagy ha mégis, úgysem törődik vele. Pedig a világ egyik
leghíresebb festményének drága másolata volt, és Amy szépségért
rajongó szeme sose tudott betelni az isteni anya elragadó arcával. Az
asztalon elhelyezte a saját kis bibliáját és zsoltáros könyvét, a vázából
sosem fogyott ki a virág, a legszebbje annak, amit Laurie-tól kapott, és

naponta bejött ide, hogy „jó gondolatokat gondoljon, és a Jóistent kérje,
tartsa meg a nővérét.” Esthertől kapott egy fekete gyöngy rózsafüzért
ezüst kereszttel, de ezt csak felakasztotta és nem használta, mert erősen
kételkedett benne, hogy az olvasó összeegyeztethető lenne protestáns
imáival.
Mindezt teljesen őszintén csinálta a kislány, mert miután kívül rekedt
az otthoni puha fészken, szükségét érezte egy gyöngéd kéznek, amelybe
fogózkodhat, és ösztönösen fordult a szelíd, erős Baráthoz, akinek apai
szeretete palástként borul a kicsinyekre. Hiányzott neki anyja segítsége és
magyarázata, de mivel megtanították arra, hogy hol keressen, minden tőle
telhetőt megtett, hogy rátaláljon az útra, és biztos léptekkel járjon rajta.
Ám Amy igen fiatal zarándok volt, akinek most nagyon súlyosnak tűnt a
teher. Igyekezett, hogy ne törődjön mindig magával, vidám legyen, és
annak örüljön, hogy helyesen cselekszik, akkor is, ha senki sem látja, és
nem dicsérik meg érte. Elszánt törekvésében a jóságra legelőször is úgy
döntött, elkészíti a végrendeletét, úgy, ahogy March néni, hogy ha netán
megbetegedne és meghalna, igazságosan szétoszthassák az ingóságait,
bár a gondolata is fájt, hogy oda kell adnia apró kincseit, amelyek az ő
szemében ugyanolyan becsesek voltak, mint az öreg hölgynek az
ékszerek.
A játékra kapott egyik órában megfogalmazta a fontos okmányt,
amennyire tudta, egyes jogi kifejezéseknél Esthertől kérve tanácsot, és
mikor a jószívű francia nő is aláírta, Amy megkönnyebbülten tette félre a
testamentumot, hogy majd megmutassa Laurie-nak, akit második tanúnak
szemelt ki. Esős nap volt, így felment az emeletre, az egyik nagy
szobába, és magával vitte Pollyt társaságnak. A szobában volt egy
szekrény, tele régimódi öltözékekkel, és Esther megengedte, hogy
ezekkel a toalettekkel játsszon. Amynek az volt a legkedvesebb
szórakozása, hogy felöltözött a megfakult brokátokba, és fel-alá vonult,
maga után vonszolva gyönyörűségesen suhogó uszályát, és mély, udvari
bókokat vágott ki a hosszú tükör előtt. Annyira belemerült a játékba,
hogy nem hallotta Laurie csengetését, nem is vette észre az ajtón
bekukkantó arcot, csak illegett nagy komolyan, a legyezőjével mórikálva,
büszkén fölszegve turbános fejét. A hatalmas turbán rózsaszínje rikító
ellentétet képezett a brokátruha kékjével és a tűzött alsószoknya
sárgájával. Amynek óvatosan kellett tipegnie, mert magas sarkú cipőt
viselt, és mint Laurie mesélte később Jo-nak, kacagtató látvány volt,

ahogy pipiskedett, sarkában a csoszogó Pollyval, aki legjobb tehetsége
szerint utánozta a tiritarka Amy vonulását, és időnként megállt, hogy
hahotázzon, vagy azt rikoltsa: – Szépek vagyunk! Menj innen, te ronda!
Ki kérdezett? Adj egy csókot, rózsám! Há! Há!
Laurie alig bírta visszafojtani a kacagását, nehogy megsértse Amy
fenségét. Kopogtatott, és kegyesen bebocsátották.
– Ülj le, és pihenj, amíg elrakom ezeket a dolgokat, mert egy nagyon
fontos dologban akarok tanácskozni veled – mondta a kislány, miután
kellően megcsodáltatta tündöklő színpompáját, és egy sarokba zavarta
Pollyt. – Ez a madár az én keresztem – folytatta, leemelve fejéről a
rózsaszín hegyormot. – Tegnap, mikor a néni aludt, és én megpróbáltam
olyan csendben lenni, mint egy kisegér, Polly sivítani és csapkodni
kezdett a kalitkájában, tehát odamentem, hogy kiengedjem, és egy nagy
pókot találtam a kalitkában. Megbökdöstem, mire beszaladt a
könyvszekrény alá, Polly ment egyenesen utána, lehajolt, bekukucskált,
hunyorgott, és azt mondta a maga furcsa módján: „Gyere sétálni,
drágám!” Muszáj volt nevetnem, amitől Polly káromkodni kezdett, a néni
felébredt, és mindkettőnket megszidott.
– Elfogadta a pók a vén salabakter invitálását? – kérdezte Laurie
ásítva.
– Igen, kijött, mire Polly halálra rémülten elrohant, felkapaszkodott a
néni székére, és azt kiabálta: „Fogd meg! Fogd meg! Fogd meg!”,
miközben kergettem a pókot.
– Hazug! Hazug! – rikoltotta a papagáj, Laurie cipőjének orrát
csipkedve.
– Kitekerném a nyakadat, ha az enyém lennél, te vén átok-fajzat! –
kiáltotta Laurie, és az öklét rázta a papagájra, mire az félrehajtotta a fejét,
és gyászosan krákogta: – Alleluja! Adj egy cvikipuszit, bazsarózsám!
– Készen vagyok – mondta Amy. Becsukta a szekrény ajtaját, és egy
papírt vett elő a zsebéből. – Légy szíves, olvasd át ezt, hogy helyes és
törvényes-e. Úgy éreztem, meg kell tennem, mert az élet bizonytalan, és
nem akarom, hogy holmi ízetlenkedésre kerüljön sor a sírom mellett.
Az ajkát harapdáló Laurie kissé elfordult a méla hagyatkozótól, és
végigolvasta az alábbi dokumentumot, méghozzá dicséretes
komolysággal, ami nem csekély dolog, tekintettel a helyesírásra:

VÉGRENDELETEM ÉS TESTAMENTUMOM
ÉN, AMY CURTIS MARCH, ép elmém birtokában hagyom és
testálom minden földi javaimat – úm., azaz – ekképpen:
Apámra a legjobb vázlataimat, mappáimat és művészi alkotásaimat,
beleértve a kereteket. Továbbá a 100 dolláromat, hogy kezdjen vele, amit
akar.
Anyámra minden ruhámat, kivéve a kék zsebes kötényt, valamint
arcmásomat és medálomat, sok szeretettel.
Drága Margaret nővéremre a türkvoáz gyűrűmet (ha megkapom),
valamint a zöld dobozomat, tetején a galambokkal, továbbá a nyakára az
igazi darab csipkémet, és a róla rajzolt portrét, hogy emlékezzék az ő
„kicsi lányára”.
Jo-ra hagyom a brossomat, ami pecsétviasszal van megragasztva,
valamint a bronz tintatartómat – elveszett a fedele – és becses gipsz
nyulamat, mert sajnálom, hogy elégettem a novelláját.
Bethnek (ha túlél engem) hagyom a babáimat és a kis asztalt, a
legyezőmet, a lenvászon galléraimat, és az új papucsomat, ha felmegy a
lábára, mert le fog fogyni, ha felgyógyul. És ezennel ráhagyom
sajnálatomat, amiért kifiguráztam az öreg Joannát.
Barátomra és szomszédomra, Theodore Laurence-ra hagyom a papír
marsé mappámat, az agyag ló modellemet, noha ő azt mondta, hogy
ennek nincs is nyaka. Továbbá kedvességének viszonzásául, amit a
balsors óráiban tanúsított, válassza ki műalkotásaim közül, ami tetszik
neki, a Notre Dame a legjobb.
Tiszteletre méltó jótevőnkre, Mr. Laurence-ra hagyom bíborszín
dobozomat, a tetején egy tükörrel, ami jó lesz a tollainak, és emlékezteti a
megboldogult lányra, aki ezúttal köszöni kegyeit, amelyekkel elhalmozta
családját, főleg Bethet.
Kívánom, hogy kedvenc játszótársam, Kitty Bryant kapja a kék
selyemkötényt, és a gyöngyös aranygyűrűmet meg egy csókot.
Hannah-nak hagyom a kalapdobozt, amit mindig szeretett volna, és az
összes foltvarrásomat, abban a reményben, hogy emlékezni fog rám, ha
látja.
És most, miután rendelkeztem legbecsesebb javaimmal, remélem,
mindenki elégedett lesz, és nem kárhoztatják a holtat. Mindenkinek

megbocsátok, és remélem, hogy majd találkozunk azon a napon, amelyen
megszólalt az Utolsó ítélet harsonája. Ámen.
Ezt a végrendeletet és testamentumot kezem aláírásával és
pecsétemmel szentesítem november 20-ik napján, az Úr 1861-ik Anni
Dominójában.
AMY CURTIS MARCH
Tanúk: ESTELLE VALNOR
THEODORE LAURENCE
Az utolsó nevet ceruzával írták. Amy megmagyarázta a fiúnak, hogy
át kell írnia tintával, majd pedig le kell pecsételnie.
– Mitől támadt ez az ötleted? Azt hallottad valakitől, hogy Beth
elosztogatta a holmiját? – kérdezte Laurence komolyan, miközben a
kislány egy darab piros szalagot, pecsétviaszt, gyertyát és tintatartót tett
eléje.
Amy elmagyarázta, aztán szorongva megkérdezte:
– Hogy van Beth?
– Sajnálom, hogy elszóltam magamat, de ha már megtörtént, nem
titkolózom. Valamelyik nap olyan rosszul érezte magát, hogy oda akarta
adni a pianínóját Megnek, a macskáit neked, és a szegény öreg babát Jonak, aki szeretni fogja Beth kedvéért. Sajnálta, hogy ilyen keveset adhat,
úgyhogy a többieknek a hajfürtjeit, nagyapának pedig a szeretetét hagyta.
Ő soha nem gondolt végrendeletre.
Laurie írt és pecsételt, miközben ezt mondta, és akkor nézett csak fel,
amikor egy kövér könnycsepp hullott a papírra. Amy arca tele volt mély
fájdalommal, de csak annyit mondott:
– Nem szoktak néha utóiratot is fűzni a végrendeletekhez?
– De igen. Az a neve, hogy codicillus.
– Akkor az enyémhez is írjál egyet. Hogy azt kívánom, vágják le az
összes fürtömet, és osszák szét a barátaim között. Kifelejtettem, de akkor
is tegyék meg mindenképpen, noha tönkre fogja tenni a megjelenésemet.
Laurie hozzáírta, magában mosolyogva Amy utolsó és legnagyobb
áldozatán. Aztán egy teljes óra hosszat mulattatta, és nagy érdeklődéssel
hallgatta keserveit. De mikor menni akart volna, Amy visszatartotta, és
azt suttogta remegő szájjal:
– Csakugyan veszélyben van Beth?

– Attól félek, igen; de nem szabad feladnunk a reményt. Ne sírj,
drágám! – Testvéri és nagyon vigasztaló mozdulattal átkarolta a kislányt.
Ahogy Laurie elment, Amy bemenekült kis szobájába. Patakzó
könnyekkel és fájó szívvel imádkozott Bethért a szürkületben, mert
érezte, hogy egymillió türkizgyűrű se vigasztalhatná meg, ha elveszítené
szelíd nővérét.

XX. FEJEZET
Bizalmas dolgok
Nem hiszem, hogy lennének szavaim, amelyekkel elmondhatnám,
milyen volt anya és lányai találkozása, mert az ilyen órákat gyönyörű
átélni, de nagyon nehéz leírni, úgyhogy ezt rábízom olvasóim
képzeletére. Mindössze annyit mondok, hogy a ház megtelt igazi
boldogsággal, és Meg gyöngéd reménye teljesült, mert mikor Beth
felébredt a hosszú, gyógyító álomból, a kicsi rózsa és az anyja arca volt
az első, amit meglátott. Mivel ahhoz is gyenge volt, hogy bármin
csodálkozzék, csak mosolygott, még jobban elbújt a szerető karokban,
azután ismét elaludt. A lányok mindenben kiszolgálták az anyjukat, mert
ő nem engedte el a vékony kezet, amely még álmában is görcsösen
kapaszkodott az övébe.
Hannah döbbenetes reggelit tálalt az utazónak, mert ez volt az
egyetlen, amivel le tudta vezetni a felindulását. Meg és Jo, mint két
kötelességtudó kisgólya, megetették az anyjukat, aki suttogva beszámolt
apa állapotáról, Mr. Brooke-ról, aki megígérte, hogy a beteg mellett
marad és gondoskodik róla, a késedelmekről, amelyeket a hóvihar
okozott a hazaúton, és a kimondhatatlan megnyugvásról, amit Laurie
reménykedő arcából merített, mikor megérkezett, a fáradtságtól, a
szorongástól és a hidegtől elcsigázottan.
Mily különös, és mégis boldog nap volt az! Kint vakító és vidám, mert
mintha az egész világ a szabadba csődült volna, hogy örüljön az első
hónak, bent csendes és nyugodalmas, mert aludtak a megfáradt vigyázók,
és ünnepi békesség lett úrrá a házon, ahol a bóbiskoló Hannah strázsálta
az ajtót. A tehertől szabadult Meg és Jo lehunyhatta fáradt szemét és
megpihenhetett, mint két, vihartól vert hajó, amelyek végre horgonyt
vethetnek a biztos kikötőben. Mrs. March nem mozdult Beth mellől, a
karosszékben pihent, gyakran fel-felriadva, és ilyenkor úgy nézett a
lányára, mint a kapzsi a visszakapott kincsre.
Mindeközben Laurie elloholt, hogy megnyugtassa Amyt, és olyan
szépen adta elő a történetet, hogy még March néni is „hüppögött”, és

egyszer sem kérdezte: „Nem megmondtam?” Amy olyan lelkierőről tett
tanúságot, hogy komolyan azt hiszem, kezdtek termőre fordulni a
kápolnabeli jó gondolatok. Gyorsan letörülte könnyeit, nem
türelmetlenkedett, pedig minél előbb viszont akarta látni az anyját, és
eszébe se jutott a türkizgyűrű, mikor az öreg hölgy lelkesen helyeselt
Laurie-nak, hogy Amy valóban „kapitális kisasszony módjára”
viselkedett. Még Pollyra is nagy hatást látszott gyakorolni, mert „jó
lánynak” nevezte, és kapacitálta, hogy „gyere sétálni, drágám!” Amy
boldogan ki is ment volna a ragyogó télbe, de látva, hogy Laurie minden
férfias önfegyelmező kísérlete ellenére is dülöngél az álmosságtól,
rábeszélte, hogy dőljön le a díványra, amíg ő ír egy levelet az anyjának.
Nem kapkodta el az írást; mire visszatért, Laurie, fejét a karjára hajtva
aludta az igazak álmát, March néni pedig, nála szokatlan jóindulattal
összehúzta a függönyöket, aztán csak ült, és nem csinált semmit.
Egy idő után kezdték azt gondolni, hogy a fiú föl sem kel estig, és
valóban így is lett volna, ha föl nem riasztja az örömkiáltás, amely Amy
torkából szakadt ki, mikor meglátta az anyját. Azon a napon valószínűleg
sok boldog kislány volt a városban, de véleményem szerint Amy volt a
legboldogabb,
mikor anyja
ölében ülve számolhatott
be
megpróbáltatásairól, amelyekért helyeslő mosolyok és gyengéd
simogatások alakjában nyert vigasztaló kárpótlást. Kettesben ültek a kis
szobában, amely ellen anya egyáltalán nem emelt kifogást, mikor Amy
elmagyarázta a rendeltetését.
– Sőt, nagyon is tetszik nekem, drágám – mondta, végighordozva
tekintetét a zsámolyon, a kopott könyvecskén és az örökzöld füzérrel
övezett, szép képen. – Kitűnő gondolat, hogy legyen egy csendes hely,
ahova elhúzódhatunk, ha bántanak vagy búsítanak a dolgok. Sok nehéz
perce van az életnek, de mindig elviselhetjük őket, ha megfelelően
kérünk segítséget. Jól látom, hogy az én kislányom éppen tanulja ezt?
– Igen, anya! És ha majd hazamegyek, be akarom rendezni magamnak
a nagy faliszekrény egyik sarkát: oda teszem be a könyveimet, és a
másolatot, amit erről a képről próbáltam készíteni. A nő arca nem jó – túl
szép, hogy le tudjam rajzolni –, de a babáé jobban meg van csinálva, és
nagyon tetszik. Szeretem elképzelni, hogy a mi Urunk is volt valamikor
kisbaba, mert akkor nem tűnik olyan távolinak, és ez segít nekem.
Ahogy mutatta az anyja térdén ülő gyermek Jézust, Mrs. March
meglátott a fölemelt kézen valamit, amitől elmosolyodott. Nem szólt

semmit, de Amy megértette a tekintetét, és pillanatnyi szünet után
komolyan folytatta:
– Erről is beszélni akartam, de elfelejtettem. A néni ma nekem adta a
gyűrűt. Magához hívott, megcsókolt, az ujjamra húzta, és azt mondta,
olyan büszke rám, hogy legszívesebben örökre megtartana. Ezt a
mulatságos kis védőgyűrűt is ő adta, hogy ne csússzon le a türkizes, ami
túl nagy az ujjamra. Szeretném viselni őket, anya. Szabad?
– Nagyon szépek, de szerintem te még túl fiatal vagy az ilyen
ékességekhez, Amy – mondta Mrs. March, az égszínkék kövekkel
kirakott karikát és a két összekulcsolt, parányi arany kéz alkotta,
kedvesen ósdi védőgyűrűt nézve lánya gömbölyded kacsójának
mutatóujján.
– Igyekszem majd, hogy ne legyek hiú – mondta Amy. – Azt hiszem,
nem csak azért szeretem, mert olyan szép; azért akarom viselni, hogy
mint azokat a lányokat a történetben, engem is emlékeztessen valamire.
– Csak nem March nénire? – nevetett az anyja.
– Nem, hanem arra, hogy ne legyek önző. – Olyan komolyan és
őszintén mondta ezt, hogy anyja abbahagyta a nevetést, és tisztelettel
hallgatta a kis tervet.
– A közelmúltban sokat gondolkoztam a „rosszaságaim batyujáról”,
amelyek között a legnagyobb az önzés, tehát minden eszközzel arra
törekszem, hogy kigyógyuljak belőle, ha tudok. Beth nem önző, azért
szereti mindenki, és olyan rossz volt arra gondolni, hogy elveszíthetjük.
Értem fele ennyire sem szomorkodnának, ha megbetegednék, nem is
érdemelném; de szeretném, ha engem is sok barát szeretne, meg
hiányolna, ezért, amennyire lehet, megpróbálok olyan lenni, mint Beth.
Hajlamos vagyok rá, hogy megfeledkezzek az elhatározásaimról, de ha
mindig a szemem előtt van az emlékeztető, akkor, azt hiszem, jobb
teljesítményre vagyok képes. Megpróbálhatom így?
– Igen, de jobban bízom a nagy szekrény sarkában. Viseld a gyűrűdet,
drágám, és tegyél meg mindent, ami tőled telik. Azt hiszem, sikerülni
fog, mert ha valaki komolyan elhatározza, hogy jó lesz, félig már meg is
nyerte a csatát. Most vissza kell mennem Bethhez. Csak így tovább, ilyen
bátran, kicsi lányom; hamarosan viszontlátunk megint.
Este, amikor Meg az apjuknak írt levelet, beszámolva az utazó
szerencsés megérkezéséről, Jo fellopózott Beth szobájába. Mikor

anyjukat a szokott helyén találta, tétován megállt, és aggodalmasan
csavargatta a haját.
– Mi az, angyalom? – nézett rá Mrs. March biztatón, és a kezét
nyújtotta.
– Akarok mondani neked valamit, anya.
– Megről?
– Ilyen gyorsan kitaláltad? Igen, Megről! Apróság, de engem nem
hagy nyugodni.
– Halkan beszélj, mert Beth alszik. Remélem, nem az a Moffat járt itt?
– kérdezte meglehetősen fagyosan Mrs. March.
– Nem! Be is csaptam volna az ajtót az orra előtt, ha idejön! –
Letelepedett a földre, az anyja lábához. – Nyáron Meg odaát felejtette
egy pár kesztyűjét Laurence-éknél, és csupán egy fél kesztyűt kaptunk
vissza. Meg is feledkeztünk róla, amíg Teddy nem szólt, hogy a kesztyű
Mr. Brooke-nál van. A mellénye zsebében tartotta, onnan esett ki
egyszer, és mikor Teddy tréfálkozni kezdett, Mr. Brooke bevallotta, hogy
tetszik neki Meg, de nem meri megmondani neki, mert Meg olyan fiatal,
ő pedig olyan szegény. Hát nem irtózatos?
– Szerinted kedveli Meg? – kérdezte Mrs. March aggodalmasan.
– Grácia szegény fejemnek! Mit tudok én a szerelemről és az efféle
zöldségekről! – kiáltott Jo olyan arccal, amelyben mulatságosan
keveredett a kíváncsiság a megvetéssel. – A regényekben a lányokon
akkor látszik a szerelem, ha reszketnek, pirulnak, ájuldoznak, lefogynak
és ostobán viselkednek. Mármost Meg nem csinál semmi ilyet; eszik,
iszik, alszik, mint minden észlény; a szemem közé néz, ha szóba hozom
azt az embert, és akkor pirul csak el egy kicsit, ha Teddy a
szerelmesekről mókázik. Megtiltottam, hogy ilyesmiről beszéljen, de
nem hallgat rám annyira, mint kellene.
– Tehát úgy véled, hogy Meget nem érdekli John?
– Kicsoda? – rikkantotta Jo, és kerekre nyílt a szeme.
– Mr. Brooke, akit most már úgy szólítok, hogy John; a kórházban
szoktunk rá, és ő örül neki.
– Egek! Tudtam, hogy átallsz a pártjára! Csak mert rendes volt
papához, nem zavarod el, hanem feleségül adod hozzá Meget. Ez azért
csúnya dolog, csak azért ajnározni papát, és segíteni neked, hogy
behízelegje magát a kegyeitekbe! – És Jo ismét haragos tüskékbe
idomította a haját.

– Drágám, ne mérgelődj! Elmondom, hogyan történt. John azért jött
velem, mert Mr. Laurence utasította, de olyan odaadással vette körül
szegény apát, hogy nem lehetett nem szeretni érte. Feltétlen őszinteséggel
és becsülettel beszélt Megről, bevallotta, hogy szereti, de kényelmes
otthont akar teremteni a számára, mielőtt kérőként jelentkezne. Csupán
ahhoz kérte engedélyünket, hogy szerethesse Meget, dolgozhasson érte,
és szabad legyen megszerettetnie magát a lányunkkal. Igazán, olyan
kiváló fiatalember, hogy nem fordulhattunk el tőle; bár én nem egyezem
bele, hogy Meg ilyen fiatalon elkötelezze magát.
– Természetesen nem! Agyalágyult dolog lenne! Tudtam én, hogy baj
készül! Megéreztem! De ez még rosszabb, mint képzeltem! Bárcsak
magam vehetnem feleségül Meget, akkor megtarthatnám a család
biztonságában!
Mrs. March, noha megmosolyogta ezt a sajátos megoldást, nagyon
komolyan válaszolta:
– Jo, megbízom benned, és egyelőre nem szeretném, ha bármit
mondanál Megnek. Ha majd John visszatér, és együtt látom őket, jobban
megítélhetem, hogy Meg mit érez iránta.
– Meg majd belenéz abba a szép szempárba, amit annyit emleget, és
részéről rendben is lesz a dolog. Olyan lágy szíve van, hogy olvad, mint
vaj a napon, ha valaki érzelmesen pillog rá. Többször elolvasta Brooke
rövid jelentéseit, mint a te leveleidet, de belém csípett, mikor szóvá
tettem, tetszik neki a barna szem, és nem csúnya név a John, és bele fog
habarodni, és akkor vége a békességnek és a mulatságnak és a vidám
közös napoknak. Már látom, hogy fognak édelegni a házban, és majd
nekünk kell kitérnünk előlük; Meg annyira belezuhan a szerelembe, hogy
semmiféle hasznát sem veszem többé; Brooke összekapar annyi pénzt,
hogy elrabolhassa Meget és léket üssön a családon, nekem pedig
megszakad a szívem, és olyan elviselhetetlenül pocsék lesz minden! Jaj
nekem! Miért nem születtünk mindnyájan fiúnak, akkor nem lenne
semmi bajunk!
Elkeseredetten a térdére hajtotta az állát, és az öklét rázta a gálád
Johnra. Mrs. March sóhajtott. Jo reménykedve nézett fel.
– Neked nem tetszik, ugye, anya? Akkor örülök. Hadd menjen Brooke
a dolgára, nem szólunk Megnek, csak örülünk, hogy ismét együtt
lehetünk.

– Rosszul tettem, hogy sóhajtottam, Jo. Úgy helyes és természetes,
hogy idővel saját otthonotok legyen, de én szeretném minél tovább
magam mellett tartani a lányaimat, és fájlalom, hogy ez ilyen hamar
bekövetkezett, mert Meg még csak tizenhét, és beletelik jó pár évbe, amíg
John otthont tud teremteni számára. Apáddal úgy egyeztünk meg, hogy a
nővéred ne kötelezze el magát, és ne is menjen férjhez, amíg be nem tölti
a húszat. Ha szeretik egymást, képesek lesznek várni, legalább próbára
teszik a szerelmüket. Meg lelkiismeretes, nem tartok attól, hogy komiszul
bánna Johnnal. Jószívű, szép kislányom! Remélem, megtalálja a
boldogságot!
– Nem adnád inkább egy gazdag emberhez? – kérdezte Jo, mivel
anyjának hangja elcsuklott az utolsó szavaknál.
– A pénz jó és hasznos dolog; remélem, a lányaimnak sohasem kell
megszenvedniük a pénzhiányt, de nem is hozza kísértésbe őket a túl sok
pénz. Szeretném, ha John bedolgozná magát valami jó üzletbe, és
elegendő jövedelemre tenne szert, hogy ne kelljen adósságokba vernie
magát, és biztosíthassa a kényelmet a feleségének. Nem kívánok
hatalmas vagyont, előkelő állást, fényes nevet a lányaimnak. Ha rang és
pénz is jön a szerető szívvel és a folttalan jellemmel, hálásan fogadom, és
örülök a jó szerencsénknek, ámde tapasztalatból tudom, hogy létezhet
igaz boldogság egyszerű kis házban is, ahol meg kell küzdeni a
mindennapi kenyérért, és egy kis nélkülözés még édesebbé teszi az
örömet. Örülök, hogy Meg szerény körülmények között kezdi az életét,
mert ha nem tévedek, egy jó ember szívével lesz gazdagabb, és az többet
ér minden vagyonnál.
– Értem, anya, nincs is ellenvetésem, de csalódtam Megben, mert én
azt terveztem, hogy Teddyhez adom feleségül, és akkor élete végéig
élvezheti a fényűzést. Hát nem lenne nagyszerű? – kérdezte Jo, és
felragyogott az arca.
– Laurie fiatalabb Megnél… – kezdte Mrs. March, ám Jo a szavába
vágott:
– Csak egy kicsivel! Laurie érett a korához képest és magas; és ha
akar, nagyon felnőttesen tud viselkedni. Azonkívül gazdag, nagylelkű, jó,
és szeret minket, és csak annyit mondhatok, nagy kár, hogy a tervem
füstbe ment!
– Attól félek, Laurie aligha eléggé felnőtt Megnek, továbbá egyelőre
tökéletesen megbízhatatlan szélkakas. Ne tervezgess, Jo! Bízd az időre és

a szívre a barátaid párválasztását. Ilyen dolgokba nem tanácsos
beleavatkozni, és okosabb, ha nem tömjük meg a fejünket „romantikus
zöldségekkel”, ahogyan te fogalmazol, mert tönkreteheti a barátságainkat.
– Jó, nem teszem! Akkor is dühítő nézni, hogy a dolgok elkajszuljanak
és összegubancolódjanak, holott itt egy kis húzással, ott egy kis
nyisszantással mindent rendbe lehetne szedni. Olyan jó lenne, ha
magunkat is le tudnánk nyomtatni vasalóval, hogy ne kelljen felnőnünk!
De hát a bimbóból rózsa lesz, a cicusból macska – épp elég nagy kár!
– Mi ez a beszéd a vasalókról és macskákról? – kérdezte Meg, aki
hangtalanul belépett a szobába, kezében a megírt levéllel.
– Ó, csak az én egyik ostoba szónoklatom. Megyek lefeküdni. Gyere
te is, Meggy! – mondta Jo, széthajtogatva magát, mint egy életre kelt
colstok.
– Jó levél, és gyönyörű külalak. Kérlek, írd hozzá, hogy szívélyes
üdvözletemet küldöm Johnnak – mondta Mrs. March, miután átfutotta és
visszaadta a levelet.
– Te „Johnnak” szólítod? – kérdezte Meg ártatlan mosollyal.
– Igen. Olyan jó volt hozzánk, mintha csak a fiunk lenne, és nagyon
megszerettük – felelte Mrs. March, fürkészően nézve a lányát.
– Ennek örülök, hiszen olyan magányos. Jó éjszakát, édesanya!
Kimondhatatlan megnyugvás, hogy itthon vagy! – felelte Meg halkan.
Anyja nagyon gyengéden megcsókolta, majd miután a lány kiment,
csak annyit mondott magában, sajnálattal vegyes elégedettséggel:
– Még nem szereti, de hamarosan megtanulja szeretni.

XXI. FEJEZET
Laurie kutyálkodik, Jo békít
Jo arca kész tanulmány volt másnap, mert a súlyos titoktól nehéz volt
megállnia, hogy ne vágjon fontoskodó és rejtelmes arcot. Meg észrevette,
de nem is fárasztotta magát azzal, hogy rákérdezzen, mert ismerte
annyira, hogy tudja, a húga magától kitálal, ha nem faggatják. Némileg
meglepődött, amikor Jo ekkor sem törte meg a hallgatást. Viszont olyan
vállveregetően bánt a nővérével, hogy Margaret határozottan
megsértődött,
bosszúból
méltóságteljes
megközelíthetetlenségbe
burkolózott, és kizárólag az anyjával törődött. Jo így magára maradt, mert
Mrs. March átvette tőle az ápolást, neki pedig azt tanácsolta, pihenjen,
mozogjon, szórakozzon a hosszú elzártság után. Mivel Amy nem volt
itthon, Laurie maradt az egyetlen menedéke, de akármennyire kedvelte is
Jo a társaságát, most rettegett tőle, mert Laurie mindenbe beleütötte az
orrát, és a lány attól félt, hogy kihízelegné belőle a titkolnivalót.
Igaza volt, mert a vásott süvölvény, amint megszimatolta a titkot,
tüstént nekilátott, hogy kiderítse, és ezzel ugyancsak megnehezítette Jo
életét. Hízelgett, ígérgetett, csúfolódott, fenyegetőzött, pirongatott;
közönyt mímelt, hogy azzal ugrassa ki a nyulat a bokorból, kijelentette,
hogy úgyis tudja, de nem érdekli; végül arra a következtetésre jutott
magában, hogy Megről és Mr. Brooke-ról lehet szó. Mivel pedig
felháborodott, hogy a nevelője így kizárja a bizalmából, törni kezdte a
fejét, hogy kiagyaljon valami méltó bosszút.
Meg látszólag el is felejtette a dolgot, és minden erejével apja
hazatérésének előkészítésén munkálkodott, majd olyan hirtelen
megváltozott, hogy egy-két napra mintha kicserélték volna. Összerezzent,
ha szóltak hozzá, elpirult, ha ránéztek, nagyon elcsendesedett, és félénk,
zavart arccal révedezett a varrása fölött. Anyja faggatására azt felelte,
hogy semmi baja, Jo-t pedig arra kérte, hogy hagyja őt békén.
– Érzi a levegőben – mármint a szerelmet – és most már egykettőre ki
fog törni rajta! Máris látszik rajta a tünetek többsége: nem találja a helyét,
harapós, nem eszik, nehezen alszik el, bebújik a sarokba búsongani.

Rajtakaptam, amikor azt a dalt énekelte, amit Brooke-tól kapott; egyszer
azt mondta, „John”, így, ahogy te, és utána olyan piros lett, mint a pipacs.
Most mitévők legyünk? – kérdezte Jo, akin látszott, hogy akár erőszakos
eszközökhöz is hajlandó folyamodni.
– Semmit sem fogunk csinálni. Várunk. Hagyd békén Meget, légy
hozzá kedves, türelmes. Apa érkezése majd elrendez mindent – felelte az
anyja.
– Meg, itt van neked egy lepecsételt levél! De furcsa! Az enyéimet
sose pecsételi le Teddy – jegyezte meg Jo másnap, miközben kiosztotta a
kis postahivatal tartalmát.
Mrs. March és Jo annyira elmerültek a maguk dolgaiban, hogy
valósággal összerázkódtak, mikor Meg felsikoltott. Ránéztek, és látták,
hogy rémülten bámulja a levelét.
– Mi az, gyermekem? – kiáltotta az anyja, és már futott is hozzá. Jo
közben a papírt próbálta megszerezni, amely a bajt keverte.
– Ez nem igaz! Nem ő küldte! Ó, Jo, hogy tehettél ilyet? – Meg a
tenyerébe rejtette az arcát, és szívszakasztóan zokogott.
– Én? Nem csináltam én semmit! Miről beszél ez? – hüledezett Jo.
Meg szelíd szeme lángolt a haragtól. Összegyűrt papírt húzott a
zsebéből, és Jo-hoz vágta.
– Te írtad, és az a rossz fiú segített! Hogy lehettetek ilyen durvák,
komiszak és kegyetlenek hozzánk?
Jo szinte nem is hallotta, mert az anyjával együtt ő is a sajátos
kalligráfiával írott levelet olvasta.
LEGDRÁGÁBB MARGARETEM!
Nem bírom tovább fékezni szenvedélyemet; tudnom kell, mi lesz a
sorsom, mielőtt visszatérnék. Szüleidnek még nem mertem szólni, de azt
hiszem, beleegyeznek, ha megtudják, mennyire imádjuk egymást. Mr.
Laurence hozzásegít majd valami jó álláshoz, és akkor, szívem édes
leánykája, boldoggá teszel engem. Könyörgök, egyelőre ne szólj
családodnak, csak egyetlen biztató szót üzenj Laurie-val a téged
bálványozó
JOHNNAK
– A kis gazember! Hát ezzel akart visszaütni, mert állom az anyának
adott szavamat! Na, majd leszedem én róla a keresztvizet, és ide

hurcolom, hogy kérjen bocsánatot! – kiáltotta Jo, a rögtönítélő
igazságszolgáltatás tüzétől lángolva. Ám anyja visszatartotta, és úgy
nézett rá, amilyennek Jo ritkán látta az arcát.
– Várj, előbb magadat kell tisztáznod! Annyi vásott csínyt követtél
már el, hogy attól félek, ebben is benne van a kezed.
– Nincsen, anya, becsületszavamra! Úgy éljek, először látom ezt a
levelet, és semmit sem tudtam róla! – felelte Jo olyan szenvedélyes
őszinteséggel, hogy nem lehetett nem hinni neki. – Ha részt vettem volna
benne, én jobban csinálom, és épeszű levelet írok! Azt hittem, jobban
ismered Mr. Brooke-t, semhogy ilyen firkálmányt feltételezz róla! –
dobta le megvetően a papírt.
– Olyan, mint az ő kézvonása – hebegte Margaret, összehasonlítva a
levélkét a kezében levő írással.
– Ó, Meg, csak nem válaszoltál rá? – kiáltotta Mrs. March.
– De igen, válaszoltam! – És Meg elrejtette pironkodó arcát.
– Szép kis kalamajka! Hadd hozzam át azt a komisz fiút!
Magyarázatot kell adnia! Meg kell fenyíteni! Alig várom, hogy fülön
foghassam! – Jo ismét az ajtó irányába lódult.
– Csitt! Én hadd intézzem, hiszen ez rosszabb, mint gondoltam.
Margaret, mondj el mindent! – Mrs. March leült legidősebb lánya mellé,
közben sem eresztve el Jo-t, nehogy az kirohanjon az ajtón.
– Az első levelet Laurie hozta, akin akkor egyáltalán nem látszott,
hogy bármit is tudna – kezdte Meg lesütött szemmel. – Először
nyugtalankodtam, és el akartam mondani neked; aztán eszembe jutott,
mennyire kedveled Mr. Brooke-ot, így azt gondoltam, nem haragudnál,
ha még néhány napig megőrizném ezt a kis titkot. Amilyen buta vagyok,
szerettem elgondolni, hogy rajtam kívül senki sem tud róla; és miközben
azt fontolgattam, mit is mondjak, úgy érezhettem magamat, mint a
könyvekben a lányok, akiknek ilyenekkel kell foglalkozniuk. Bocsáss
meg, anya, most fizetek meg az ostobaságomért. Soha többé nem
nézhetek a szeme közé!
– Mit írtál neki? – kérdezte Mrs. March.
– Csak annyit, hogy egyelőre túl fiatal vagyok az ilyen döntésekhez;
hogy nem akarok titkolózni előttetek, és beszélnie kell apával. Nagyon
hálás vagyok az emberségéért, és örömömre van, ha a barátja lehetek, de
csakis az, és egyelőre szó sem lehet másról.

Mrs. March úgy mosolygott, mintha ez nagy örömére lenne. Jo
összecsapta a kezét, és felkacagott:
– Te majdnem olyan vagy, mint Caroline Percy, az elővigyázat
mintaképe! Mondjad már, Meg! Mit válaszolt erre?
– Egészen más stílusban megírta, hogy ő sose küldött semmiféle
szerelmes levelet, és nagyon fájlalja, hogy csibész Jo húgom ilyen
csúnyán visszaélt a nevünkkel. Szóval nagyon kedvesen, tiszteletteljesen
viselkedett, de az én helyzetem akkor is borzasztó!
Meg az anyja vállára hajtotta a fejét, és olyan volt, mint a megtestesült
kétségbeesés. Jo ide-oda csörtetett a szobában, és szidta Laurie-t, mint a
bokrot. Hirtelen megtorpant, felkapta a két levelet, tüzetesen
megvizsgálta őket, aztán határozottan azt mondta:
– Kétlem, hogy Brooke valaha is látta volna bármelyik levelet. Teddy
írta mind a kettőt, és a tied azért van nála, hogy engem ugrathasson, mert
nem akartam elárulni neki a titkomat.
– Te csak ne titkolózzál, Jo! Mondd el anyának, hogy ne keveredjél
bajba! Nekem is ezt kellett volna tennem! – figyelmeztette Meg.
– De azt a hét meg nyolcát! Ha egyszer anya mondta!
– Elég, Jo! Meget majd én megvigasztalom. Te addig kerítsd elő
Laurie-t. Tisztázom én ezt a dolgot, és egyszer s mindenkorra véget vetek
a csínytevéseknek.
Jo elrohant, Mrs. March szelíden beszámolt lányának Mr. Brooke
igazi érzelmeiről.
– Már most, drágám, mit érzel te? Szereted annyira, hogy kivárd, amíg
otthont teremt számodra, vagy szívesebben maradsz szabad?
– Annyira megrémítettek és felzaklattak, hogy egyelőre hallani sem
akarok udvarlókról – sőt talán soha! – panaszkodott Meg. – Ha John
valóban nem tud erről a badarságról, ne szólj neki, és parancsold meg
Laurie-nak meg Jo-nak, hogy lakat legyen a szájukon! Nem tűröm, hogy
lóvá tegyenek, zaklassanak, és bolondot csináljanak belőlem! Szégyengyalázat!
Mrs. March a legnagyobb titoktartás és a legteljesebb diszkréció
ígéretével csitította lányát, akinek szelíd kedélyét nagyon felkorbácsolta,
büszkeségét mélyen megsebezte a komisz tréfa. Amint a hallban
felhangzottak Laurie lépései, Meg átmenekült a dolgozószobába, és Mrs.
March egyedül fogadta a vétkest. Jo nem árulta el a fiúnak, miért akarják
látni, attól tartott, akkor nem jönne, de Laurie rögtön megtudta, amint

egyetlen pillantást vetett Mrs. March arcára. Olyan bűntudatosan forgatta
a kalapját, amiből rögtön kitetszett az igazság. Jo-t kiküldték, de ő azért
fel-alá járkált a hallban, mint egy silbak, hátha el akarna menekülni a
fogoly. A szalonban fél órán keresztül csaptak a magasba és hullottak
vissza a hangok hullámai, de hogy miről esett szó, azt a lányok sohasem
tudták meg.
Mikor beszólították őket, Laurie az anyjuk mellett állt, olyan
töredelmes arccal, hogy Jo tüstént megbocsátott neki, de okosabbnak
tartotta, ha ezt nem árulja el. Margaret elfogadta az alázatos
bocsánatkérést, és megkönnyebbülten hallotta, hogy Brooke-nak sejtelme
sincs a tréfáról.
– Holtom napjáig nem árulom el neki, akkor se, ha ló farkához kötnek!
Bocsáss meg, én pedig mindent megteszek, hogy bebizonyítsam,
mennyire sajnálom! – tette hozzá Laurie szégyenkezve.
– Igyekszem megbocsátani, de ez akkor sem volt úriemberhez illő
dolog! Nem gondoltam, Laurie, hogy képes vagy ilyen alamusziságra és
rosszindulatra! – válaszolta Meg.
– Förtelmes dolog volt, és megérdemelném, hogy egy teljes hónapig
ne szóljanak hozzám! De te azért szólni fogsz, ugye? – és Laurie olyan
esengve kulcsolta össze a kezét, olyan ellenállhatatlanul meggyőző
hangon beszélt, hogy a botrányos viselkedése ellenére sem lehetett
haragudni rá. Margaret meg is bocsátott neki, és Mrs. March komoly arca
is felderült, akármennyire próbált szigorúnak látszani, mikor azt hallotta,
hogy Laurie a legváltozatosabb vezeklésekkel fogja jóvátenni a bűnét, és
a porban fog csúszni a megsértett hajadon előtt!
Eközben a félrehúzódó Jo magát acélozta, hogy kellően rideg tudjon
lenni, de csak annyi sikerült neki, hogy fölöttébb helytelenítő képet
vágott. Laurie egyszer-kétszer ránézett, de mivel Jo nem mutatta jelét az
engesztelődésnek, sértődötten hátat fordított, majd mikor a többiek
végeztek vele, mélyen meghajolt, és egyetlen szó nélkül elvonult.
Alighogy kitette a lábát a házból a fiú, Jo már bánta, amiért nem volt
engedékenyebb. Meg és Mrs. March fölment az emeletre, Jo egyedül
maradt, és búsult Teddy után. Egy darabig vívódott, azután fogott egy
kölcsönbe kapott könyvet, és átment a nagy házba.
– Itthon van Mr. Laurence? – kérdezte az emeletről lejött szobalánytól.
– Igen, kisasszony, de azt hiszem, most nem fogadóképes.
– Miért nem? Beteg?

– Á, nem, kisasszony, csak egy olyan jelenete volt Mr. Laurie-vel,
akin már megint rajta van a rapli valamiért, ami borzasztóan kihozta a
béketűrésből az öreg nagyságos urat, úgyhogy én nem is merek a
közelébe menni.
– Hol van Laurie?
– Bezárkózott a szobájába, és nem nyit ajtót, holott kopogtattam, mert
nem tudom, most akkor mihez kezdjek az ebéddel, mert elkészült, de
nincs senki, aki megegye.
– Majd én utánajárok, mi a baj. Nem félek én egyiktől sem. Felment
az emeletre, és erélyesen megkopogtatta Laurie kis dolgozószobájának
ajtaját.
– Hagyja abba, mert ha kimegyek ezen az ajtón, nagyon ellátom a
baját! – kiáltotta fenyegetően az ifjú úriember.
Jo azonnal kopogtatott megint; az ajtó felpattant, és Jo hangosan
bevonult a szobába, mielőtt Laurie magához térhetett volna
meglepetéséből. Látva, hogy a fiú csakugyan haragszik, Jo, aki tudta,
hogy kell bánni Laurie-val, bűnbánó képpel térdre borult, és azt mondta
alázatosan:
– Kérlek, bocsásd meg, hogy olyan utálatos voltam! Azért jöttem,
hogy jóvátegyem, és nem állok fel, amíg meg nem bocsátasz!
– Nincs semmi baj. Állj már fel, Jo, ne légy ilyen liba! – hangzott a
gavalléros válasz.
– Köszönöm, fel fogok állni. Megkérdezhetem, mi a baj? Nem látszik
rajtad, hogy különösebben rózsás lenne a kedved.
– Megráztak! És én azt nem tűröm! – morogta felháborodva Laurie.
– Ki rázott meg? – kérdezte Jo.
– Nagyapám! Ha más merészelte volna, akkor én… – A sértett ifjú egy
erőteljes karmozdulattal fejezte be a mondatot.
– Ugyan már, mi az? Én is elég gyakran megrázlak, mégse haragszol
érte – csitította Jo.
– Bah! Te lány vagy, tőled mulattató; de férfitól nem tűröm, hogy
megrázzon engem!
– Nem hinném, hogy bárki meg merné kísérelni, ha ilyen zivataros
kedvedben talál. Miért bántak így veled?
– Csak mert nem akartam megmondani, hogy miért hívatott az anyád!
Megígértem neki, hogy nem szólok, és természetesen álltam a szavamat!
– Más módon nem tehettél volna a nagyapád kedvére?

– Nem! Az igazságot követelte, a teljes igazságot, és csakis az
igazságot! Bevallottam volna, hogy milyen szerepet játszottam a
kalamajkában, de azzal belerántottam volna Meget is. Mivel pedig ezt
nem tehettem, hallgattam, mint a csuka, és tűrtem a korholást, amíg az
öregúr el nem kapta a galléromat. Akkor dühbe gurultam, és kirohantam,
mert attól féltem, hogy megfeledkezek magamról.
– Ez nem volt szép tőle, de már megbánta, bizonyosan tudom, hogy
megbánta. Menj le, engeszteld meg; majd én segítek.
– Kössenek fel, ha megteszem! Nehogy már mindenki engem
leckéztessen és korpázzon egy kis bolondozásért! Meg dolgát igazán
bántam, bocsánatot is kértem érte, mint férfi; de még egyszer nem
teszem, főleg, hogy nem is követtem el hibát!
– Nagyapád nem tudta ezt.
– Meg kellett volna bíznia bennem, ahelyett, hogy úgy bánik velem,
mint egy csecsemővel. Semmi értelme, Jo! Nagyapámnak meg kell
tanulnia, hogy képes vagyok megállni a magam lábán, és nem kell
elbújnom senki szoknyája mögé!
– Micsoda hörcsög vagy! – sóhajtott Jo. – Hát hogy óhajtod elintézni
ezt az ügyet?
– Kérjen bocsánatot nagyapám! Azt pedig bízvást elhiheted, hogy nem
mondhatom el neki, mire fel volt ez a felfordulás!
– Ő ugyan nem fog.
– Én meg nem megyek le, amíg nem teszi!
– Jaj, Teddy, használd már az eszedet! Boríts fátylat a dologra.
Mindjárt elmagyarázom, mit tehetek. Itt úgyse maradhatsz, akkor meg mi
értelme a melodrámának?
– Nem is óhajtok itt maradni! Kilopózom innen, elutazom valahova, és
ha majd nagyapám látja, hogy eltűntem, rögtön megjuhászodik!
– Azt elhiszem; de nem szabad azzal nyugtalanítanod, hogy elmész.
– Ne papolj! Washingtonba megyek, megkeresem Brooke-ot; ott zajlik
az élet, legalább kiszórakozom magamat a sok bosszúság után.
– De jó is lenne! Bár én is megszökhetnék veled! – mondta Jo, akivel a
fővárosi marciális élet vérforraló képei tökéletesen elfeledtették a
békeangyali szerepet.
– Akkor gyere! Miért ne? Kellemes meglepetés lesz apádnak, én meg
felpezsdítem az öreg Brooke-ot. Mennyei tréfa lenne! Csináljuk meg, Jo!
Hagyunk egy levelet, hogy nincs semmi bajunk, és illa berek! Van elég

pénzem; neked is jót tenne, és semmi rosszat nem követsz el, hiszen
apádhoz jössz!
Egy percig úgy tűnt, hogy Jo rá is fog állni. Vakmerő terv volt, de épp
ezért vonzotta! Annyira belefáradt a betegápolásba, a bezártságba,
annyira vágyott valami változatosságra! Egyszerre kísértette apja képe
meg a szabadság, és a táborok, a kórházak újfajta kihívásai. Láng lobbant
a szemében, és vágyakozva tekintett ki az ablakon. Ám tekintete az öreg
házra hullott, és bánatos eltökéltséggel rázta meg a fejét.
– Ha fiú lennék, együtt szöknénk meg, és kapitálisan éreznénk
magunkat, de mivel csak egy nyomorult lány vagyok, illedelmesen kell
viselkednem, és itthon kell rostokolnom. Ne is kísérts ilyen
őrültségekkel, Teddy!
– Hiszen épp az benne a jó, hogy őrült! – kezdte Laurie, aki dacos
hangulatban volt, és mindenképpen ki akart törni a korlátok közül.
– Elhallgass! – kiáltotta Jo, és befogta a fülét. – Engem másra szánt a
végzet; akár kezdhetem is hozzászoktatni magamat. Azért jöttem ide,
mert moralizálni akarok, nem azért, hogy olyan dolgokat halljak,
amelyek kiverik a fejemből!
– Tudom, hogy Meg leszavazna egy ilyen javaslatot, de arra
gondoltam, benned több a spiritusz – kezdte behízelgő hangon Laurie.
– Csönd legyen, rossz fiú! Ülj le, szállj magadba, ne várd, hogy a
magam bűneimmel tetézzem a vétkeidet! Ha ráveszem a nagyapádat,
hogy kérjen elnézést, amiért megrázott, lemondasz a szökési terveidről? –
kérdezte Jo komolyan.
– Igen, de úgysem fog sikerülni – mondta Laurie, aki szeretett volna
„békülni”, de úgy érezte, először ki kell köszörülni a méltóságán esett
csorbát.
– Ha a fiatallal el tudtam bánni, az öreggel is el tudok – dünnyögte Jo,
és kiment, otthagyva Laurie-t, aki a fejét két kézzel támasztva hajolt egy
vasúti térkép fölé.
– Bejöhet! – szólt ki Mr. Laurence még a szokottnál is nyersebben,
amikor Jo kopogtatott.
– Csak én vagyok az, uram – mondta Jo mézédesen. – Visszahoztam
egy könyvet.
– Akarsz másikat? – kérdezte az öregúr. Komor és ingerült volt, bár
igyekezett leplezni.

– Igen, szeretnék. Nagyon tetszik az öreg Sam, ezért azt hiszem,
megpróbálkozok a második kötettel – válaszolta Jo, remélve, hogy ha egy
második adagot is kér Boswell Johnson-jából, kiengesztelheti az
öregurat, mert Mr. Laurence ajánlotta a figyelmébe az érdekes könyvet.
Az öregember bozontos szemöldöke elsimult kissé, míg a johnsoni
irodalom polca felé gördítette a lépcsőt. Jo felszökdécselt a hágcsón, leült
a legfelső fokra, és úgy tett, mint aki a könyvét keresi, de valójában azon
töprengett, mi lenne a legjobb módja, hogy előhozakodjon jövetelének
kockázatos céljával. Mr. Laurence láthatólag gyanította, hogy a látogató
forgat valamit a fejében, mert miután többször végigjárta peckes
léptekkel a szobát, odarontott Jo-hoz, és olyan hirtelenséggel tette föl
neki a kérdést, hogy a lány elejtette a Rasselast4:
– Mit csinált az a fiú? Ne is próbáld fedezni! Abból, ahogy viselkedett,
mikor hazajött, tudom, hogy valami galádságot követett el! Egy szót se
tudtam kiszedni belőle, mikor pedig azzal fenyegettem, hogy addig
rázom, míg el nem mondja az igazságot, felrohant az emeletre, és
bezárkózott!
– Hibát követett el, de mi megbocsátottunk neki, és valamennyien
megígértük, hogy egy szót sem szólunk róla senkinek – kezdte Jo
kelletlenül.
– Ez nem fog menni. Laurie csak ne bújjon el holmi lágyszívű lányok
ígérete mögé. Ha valami rosszat csinált, vallja be, kérjen érte bocsánatot,
és viselje el az érte járó büntetést. Ki vele, Jo! Engem nem fogtok
tudatlanságban tartani!
Annyira félelmetesnek látszott, és olyan fenyegetően beszélt, hogy Jo
boldogan elfutott volna, ha teheti, de hát ott kuporgott egy lépcső tetején,
amelynek az aljában ott állt Mr. Laurence. Nem futamodhatott meg,
farkasszemet kellett néznie a haragos oroszlánnal.
– Nem mondhatom meg, uram, mert anyám megtiltotta. Laurie
meggyónta bűneit, bocsánatot kért, elnyerte méltó büntetését. Nem azért
hallgatunk, hogy őt fedezzük, hanem hogy valaki mást; csak még
nagyobb ribillió lenne, ha ön beleavatkozna. Kérem, ne tegye! Részben
az én hibám volt, de most már minden rendben van, úgyhogy felejtsük el,
és beszéljünk valami kellemesről, például a Ramblenől.5
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– Pokolba a Ramblerrel! Gyere le, és add szavadat, hogy ez az én
szeles fiam nem követett el semmi háládatlanságot vagy pimaszságot.
Mert ha igen, akkor ti lehettek hozzá akármilyen jóságosak, de én ezzel a
két kezemmel tángálom el!
Ez szörnyű fenyegetően hangzott, ám Jo nem izgatta magát, mert
tudta, hogy akármit mondjon is a lobbanékony öregúr, sose emelne kezet
az unokájára. Engedelmesen lemászott a létráról, és előadta a csínytevést,
annyira tréfára fogva a dolgot, amennyire tehette, anélkül, hogy egyszer
is említette volna Meget vagy elárulta volna a titkot.
– Hm! Há! Na jó, ha a fiú azért hallgat, mert megígérte, és nem
konokságból, akkor megbocsátok neki. Csökönyös fickó, és nehezen
kezelhető! – mondta megkönnyebbülten
Mr. Laurence, akinek homlokán kisimultak a haragos ráncok, és olyan
eréllyel túrt bele a hajába, hogy az úgy meredezett, mintha most jött
volna be a szélviharból.
– Én is az vagyok, de egy kedves szóval rá lehet venni arra, amire
semmiféle erőhatalom nem képes! – mondta Jo, igyekezve mentegetni a
barátját, mert úgy látszott, hogy amint Laurie kikeveredett az egyik
bajból, rögtön bele is pottyant a másikba.
– Tehát szerinted nem vagyok elég kedves hozzá? – kérdezte az
öregember élesen. – Azt már nem, kisasszony! Inkább te viszed túlzásba
néha a kedvességet, aztán meg hirtelenkedsz, amikor Laurie kihoz a
béketűrésből. Nem így van?
Jo el volt szánva rá, hogy most aztán tisztázni fognak mindent.
Megpróbált egykedvű arcot vágni, noha magában kissé citerázott a
vakmerőségétől. Meglepetésére és megkönnyebbülésére mindössze annyi
történt, hogy az öregúr az asztalra ejtette a pápaszemét, majd azt kiáltotta:
– Igazad van, lányom, csakugyan nem vagyok elég kedves! Szeretem
a fiút, de annyira próbára teszi a türelmemet, hogy az már kibírhatatlan!
Ha így folytatódik, nem is tudom, mi lesz a vége!
– Majd én megmondom: Laurie el fog szökni. – Abban a pillanatban
megbánta ezeket a szavakat, ahogy kicsúsztak a száján, de figyelmeztetni
akarta Mr. Laurence-t, hogy az unokája egyre nehezebben bírja a
tekintélyuralmat. Remélte, hogy az öregember ettől majd türelmesebb
lesz a fiúhoz.
Mr. Laurence pirospozsgás arca hirtelen elsápadt. Leült, és szomorúan
nézte az asztala fölötti képet, amely egy szép fiatalembert ábrázolt.

Laurie apja volt az, aki valóban elszökött, és a vén zsarnok akarata
ellenére kötött házasságot. Jo-nak az jutott eszébe, hogy az öregúr most
talán a múltra emlékezik bánkódva, és már szerette volna visszaszívni,
amit mondott.
– Nem teszi meg, hacsak nem zargatják túl sokat. Akkor fenyegetőzik
csak vele, ha belefárad a tanulásba. Én is sokszor elképzelem, hogy
megszököm, főleg az után akartam, amikor levágták a hajamat; tehát ha
hiányoznánk, két fiút kerestessen, és nézzen körül az Indiába induló
hajókon!
Kacagva mondta, amitől Mr. Laurence is megkönnyebbült. Nyilván
tréfálkozásnak vette az egészet.
– Te cserfes, hogy mersz te így beszélni velem? Hol a tisztelet? Hol a
jó nevelés? Ezek a fiúk meg lányok! De nagy nyűg vagytok, mégse
lehetünk meg nélkületek! – Kedélyesen megcsipkedte Jo arcát. – Menj,
hozd le azt a fiút az ebédhez, mondd meg neki, hogy minden rendben
van, és közöld vele, hogy ne játssza itt a tragikus hőst a nagyapjának,
mert azt nem tűröm.
– Nem fog jönni, uram. Fájlalja, hogy ön nem hitt neki, mikor azt
mondta, nem beszélhet. Azt hiszem, nagyon rosszul esett neki, hogy ön
megrázta.
Megpróbált patetikus arcot vágni, de nemigen sikerülhetett neki, mert
Mr. Laurence hahotázni kezdett. Jo tudta, hogy győzött.
– Őszintén
sajnálom!
Most,
gondolom,
nekem
kellene
megköszönnöm, hogy nem ő rázott meg engem! Mi az ördögöt akar a
fickó? – De ezt úgy mondta, mintha restellne kissé a zsémbeskedését.
– Én az ön helyében, uram, írnék neki egy bocsánatkérést. Azt
mondja, addig nem jön le, amíg meg nem kapja, fenyegetőzik, hogy
elmegy Washingtonba, összehord hetet-havat. Egy szabályos
bocsánatkérés rádöbbenti, mekkora szamár. Rögtön le fog jönni, és olyan
lesz, mint a cseppentett méz. Próbálja ki; Laurie szereti a tréfát, és így
jobb, mint élőszóban. Majd én felviszem neki, és megtanítom rá, mi a
dolga.
Mr. Laurence szúrósan nézett a lányra, aztán föltette pápaszemét.
– Fondorlatos macska vagy – mondta –, de tőled meg Beth-től
szívesen veszem az ilyet. Na, adjál csak egy darab papírt, essünk át ezen
a butaságon!

A levél abban a stílusban íródott, amit egy úriember használ, ha
bocsánatot akar kérni egy másik úriembertől, akit nagyon megsértett. Jo
puszit nyomott Mr. Laurence tar fejének búbjára, aztán felrohant a
lépcsőn, becsúsztatta Laurie ajtaja alatt a bocsánatkérő levelet, és a
kulcslyukon keresztül azt tanácsolta barátjának, egyéb kedves
csacskaságok között, hogy legyen engedékeny és illemtudó. Mivel az
ajtót most is zárva találta, hagyta, hogy a levél végezze el a munkát, és
csendesen elsomfordált. Ekkor az ifjú úriember lecsusszant a
lépcsőkorláton, úgyhogy előbb ért a földszintre, mint a lány.
– Micsoda remek fickó vagy, Jo! Na, nem harapta le a fejedet? –
kérdezte nevetve.
– Nem! Mindent összevéve nagyon nyájas volt, úgyhogy neked már
csak új lapot kell kezdened, Teddy fiam.
– Mást se csinálok, mint új lapokat kezdek, és mindet elrontom, ahogy
a füzeteimet szoktam, és annyiszor kezdtem már újra, hogy ennek sose
lesz vége! – mondta Laurie gyászosan.
– Menjél ebédelni, utána majd jobban érzed magadat. A férfiak mindig
sápítoznak, mikor éhesek! – Azzal elviharzott.
– Ne „konzultáld” a nememet! – idézte Laurie Amyt, aztán
kötelességtudóan elment Canossát járni a nagyapjához, aki egy szent
szelídségével fogadta, és egész nap roppant respektussal bánt vele.
Mindenki úgy gondolta, hogy ezzel le lehet zárni a kérdést, az apró
felhő eloszlott; ám a rossz már megtörtént, mert ha a többiek el is
felejtették, Margaret megjegyezte. Sohasem hozott szóba egy bizonyos
személyt, de sokat gondolt rá, és még a szokottnál is többet álmodozott;
egyszer pedig Jo, amikor bélyeget keresett a nővére asztalában, talált egy
fecnit, amelyre azt írták: „Mrs. John Brooke”. Tragikusan felnyüszített, a
tűzbe dobta a fecnit, és úgy érezte, hogy Laurie kutyálkodása még
előbbre hozta számára a szomorú napot.

XXII. FEJEZET
Gyönyörű mezők
Mint napsütés a vihar után, olyanok voltak az ezt követő békés hetek.
A betegek állapota gyorsan javult, Mr. March már azt emlegette, hogy az
újév elején hazajön. Beth hamarosan kifekhetett a dolgozószoba
díványára, ahol először szeretett macskáival múlatta az időt, később varrt
a babáknak, mert ebben bizony sokat kellett bepótolnia. Egykor oly
tevékeny tagjai annyira legyengültek, hogy Jo erős karjaiban vitte ki
naponta levegőztetni. Meg jó szívvel bepiszkította és megégette fehér
kezét, ha a „drágának” kellett kímélő ételeket főznie; Amy pedig,
szófogadóan teljesítve a gyűrű parancsát, azzal ünnepelte hazatérését,
hogy annyi kincsét szétosztogatta, ahánynak az elfogadására csak rá tudta
venni nővéreit.
Ahogy közeledett a karácsony, a szokott titkolózás lengte be a házat.
Jo olyan lehetetlen vagy bolond ceremóniákat javasolt ennek a
szokásosnál sokkal boldogabb karácsonynak a megünneplésére, hogy a
család az oldalát fogta. Laurie, hasonló gyakorlatiatlanságról téve
tanúságot, örömtüzekről, tűzijátékról, diadalívekről révedezett. Miután
többször lehurrogták őket, a nagyra törő páros gyászos képpel ment
dolgára, amit ugyan meghazudtolt, hogy ha kettesben voltak, gyakran
kipukkadt belőlük a hahota.
Több napig tartó enyhülés után tündöklő szépségben köszöntött be a
karácsony. Hannah „a csontyaiban” érezte, hogy szokatlanul kellemes
nap lesz, és igazi prófétanőnek bizonyult, mert egymást követték az
örvendetes fejlemények. Először is, Mr. March azt írta, hogy hamarosan
velük lesz; aztán Beth szokatlanul jól érezte magát reggel. Ráadták anyja
ajándékát, a puha piros merinó háziköntöst, és diadalmenetben vitték az
ablakhoz, hogy lássa Jo és Laurie ajándékát. A Kijózaníthatatlanok
mindent megtettek, hogy méltóknak mutatkozzanak a nevükhöz; mint a
tündérek, éjszaka dolgoztak, hogy elkészüljön a kacagtató meglepetés.
Hóból gyúrt vállain szivárványszín sálat viselő, fejedelmi termetű,
magyalkoszorús hajadon állt a kertben, egyik kezében virágokkal-

gyümölcsökkel teli kosarat, a másikban új kottákat tartva, és ajkairól
rózsaszín papírra írott, karácsonyi köszöntő folyt, amely szólott
ekképpen:
A JUNGFRAU BETHHEZ
Isten áldjon meg, édes Bess királynő,
Ne férjen hozzád a bánat,
Karácsonyra a köszöntők
Jó egészséget kívánnak!
Itt a gyümölcs a mi méhecskénknek,
És a virág, szagolni való,
Az új kotta a zongorához,
S egy sál: ne fázzon a lábikó!
Ez itt Joanna arcképe,
Festette a mi Raffaelünk,
Sokat dolgozott ám rajta,
Hogy élethű legyen szépségesünk!
Cirmos úrnő farkincájára
Íme egy szalag, vérpiros,
a fagylalt, az Meg érdeme,
A Mont Blanc egy tálban olvadoz.
Alkotóim hév szeretetétől
Még hószívem is lángol, ó!
Fogadj el mellé engem is,
Kit néked épített Laurie és Jo.
Hogy kacagott Beth, mikor ezt látta! Hogy rohant hozzá Laurie az
ajándékokkal, és micsoda komikus szónoklatot vágott ki Jo!
– Olyan boldog vagyok, hogy ehhez már csak apa hiányzik! –
sóhajtott elégedetten Beth, mikor Jo átvitte a dolgozószobába, hogy
kipihenhesse az izgalmakat, és felüdüljön a finom szőlőtől, amit a
„Jungfrau” küldött neki.

– Nekem is! – mondta Jo, és megveregette a zsebét, amelyben a rég
óhajtott Undine és Sintram rejtőzött.
– Nekem egészen biztosan! – mondta Amy, elragadtatottan bámulva a
Madonnát és a Gyermeket ábrázoló, bekeretezett metszetet, amellyel
anyja ajándékozta meg.
– És nekem is! – kiáltotta Meg, gyengéden simogatva első
selyemruhájának ezüstös redőit, mert Mr. Laurence nem volt hajlandó
mást ajándékozni neki.
– Hogy is lehetne másként? – mondta Mrs. March hálásan, miközben
tekintete ide-oda járt férjének levele és Beth mosolygó arca között, és
keze megsimogatta a szürke és arany, gesztenyeszín és sötétbarna
fürtökből készített brosst, amelyet a lányok az imént tűztek a mellére.
Van az úgy ebben a prózai világban is, hogy időnként meséskönyvbe
illő dolgok történnek. De micsoda öröm is az! Fél órával azután, hogy
mindenki elmondta, miszerint egyetlen csepp hiányzik a boldogságához,
ez a csepp is megadatott. Laurie nagyon halkan kinyitotta a szalon ajtaját,
és bedugta a fejét, bár ennyi erővel hányhatott volna cigánykereket és
hallathatott volna indián csataüvöltést, mert arca annyira izzott a fojtott
ujjongástól, és hangja annyi boldogságról árulkodott, hogy mindenki
felpattant, noha ő csak annyit mondott:
– Itt van még egy karácsonyi ajándék a March családnak! Alighogy
ezt kimondta, félreperdítették az ajtóból, és a helyén ott állt egy tetőtőltalpig bebugyolált, magas férfi. Egy másik magas férfi karjára
támaszkodott, aki mondani akart valamit, de nem bírt. Természetesen
általános tolongás támadt, és mintha percekre szóló zavarodottság
kerítette volna hatalmába a jelenlevőket, mert a legkülönösebb dolgok
estek, és senki sem szólt értük. Mr. March eltűnt négy pár boldog kar
ölelésében; Jo szégyenszemre majdnem elalélt, Laurie-nak kellett
magához térítenie a porcelános kamrában; Mr. Brooke megcsókolta
Margaretet, kizárólag tévedésből, mint ezt kissé akadozva elmagyarázta;
Amy, a méltóságteljes, átesett egy zsámolyon, majd a feltápászkodással
nem is bajlódva ráborult apja cipőjére, és rítt, mint a záporeső. Elsőnek
Mrs. March szedte össze magát, és figyelmeztetően fölemelte a kezét:
– Pszt! Ne feledkezzetek meg Bethről!
De már elkésett. A dolgozószoba ajtaja felpattant, a küszöbön
megjelent a kis piros köntösű alak – az öröm erőt adott a gyönge
tagoknak –, és Beth repült az apja karjaiba. Ne is beszéljünk róla, mi

történt ezután; mert a szívek túlcsordultak, és könnyek mosták el a régi
keserűségeket, hogy ne maradjon más, csupáncsak a jelen édessége.
Egy jó, kiadós hahota térítette magukhoz őket, akkor is, ha az ilyesmi
nem regényes, mert az ajtó mögött rátaláltak Hannah-ra, aki a kövér
pulyka felett zokogott, mert elfelejtette letenni, mikor berohant a
konyhából. Miután a kacagás elcsitult, Mrs. March hálálkodni kezdett
Mr. Brooke-nak, amiért olyan hűségesen gondot viselt a férjére; ettől Mr.
Brooke-nak hirtelen eszébe jutott, hogy Mr. Marchnak pihenésre van
szüksége, tehát karon ragadta Laurie-t, és sietve eltűntek. Ezután a két
lábadozónak megparancsolták, hogy pihenjenek, vagyis beleültek egy
nagy karosszékbe, és élénken beszélgettek.
Mr. March elmesélte, mennyire szerette volna meglepni családját, és
mikor beállt az enyhülés, az orvosa megengedte, hogy kihasználja az
alkalmat; elmesélte, milyen önzetlenül viselkedett Brooke, egyáltalán,
milyen tisztességes, érdemes fiatalember. Hogy itt miért tartott
lélegzetnyi szünetet Mr. March, miért pillantott Megre, aki buzgón
piszkálta a tüzet, azután miért nézett a feleségére, kérdőn felvonva
szemöldökét, azt az olvasó képzeletére bízom, mint ahogy azt is, miért
bólintott gyengéden Mrs. March, majd miért kérdezte meg minden
átmenet nélkül, hogy nem enne-e valamit a férje. Jo látta és megértette a
pillantást; mogorván eltrappolt erőlevesért, és jól becsapta maga után az
ajtót, miközben azt motyogta: – Utálom az érdemes, barna szemű
fiatalembereket!
Még sosem volt ilyen a karácsonyi ebéd. A kövér pulyka már
látványnak is gyönyörűség volt, mikor Hannah feltálalta, töltve, díszítve,
barnára sütve; szintúgy a karácsonyi puding, amely valósággal olvadt a
szájban; szintúgy a gyümölcskocsonyák, amelyekben Amy dúskált, mint
egy mézes köcsögbe esett légy. Minden remekül sikerült, amiért külön
hálát kellett adni, mert mint Hannah mondta: – Amilyen szerteszana vót
az eszem, naccsága, kész csuda, hogy nem a pudingot süttem meg, és
nem a pulykába tömtem a mazsolát!
Náluk ebédelt Mr. Laurence meg az unokája is, valamint Mr. Brooke,
amitől Jo öklelőn nézett, Laurie mérhetetlen mulatságára. Az asztalfőre
két karosszéket állítottak, abban ült Beth és az apja, mértékkel eszegetve
csirkehúst és egy kis gyümölcsöt. Pohárköszöntőket mondtak, meséltek,
énekeltek, emlékeztek, és általában remekül érezték magukat. Szóba
került egy szánkázás, de a lányok nem akarták engedni az apjukat,

úgyhogy a vendégek korán távoztak, a boldog család pedig körbeülte a
szürkületben a kandallót.
– Egy éve még azon nyöszörögtünk, milyen sivár lesz a karácsonyunk!
Emlékeztek? – törte meg Jo a témáról témára csapongó, hosszú
beszélgetést követő, kurta csendet.
– Mindent összevéve egész kellemes év volt! – Meg belemosolygott a
tűzbe, és gratulált magának, amiért méltóságteljes tartózkodást tanúsított
Mr. Brooke iránt.
– Szerintem nagyon kemény volt – jegyezte meg Amy, és tűnődve
nézte a fény játékát a gyűrűjén.
– Örülök, hogy vége, mert visszakaptunk téged – súgta az apja térdén
ülő Beth.
– Nektek rögös út volt, kicsi zarándokaim, főleg az utolsó szakasza, de
dicséretesen végigmentetek rajta, és úgy vélem, hamarosan lehullnak
rólatok a terhek – mondta Mr. March, apai elégedettséggel hordozva
végig a tekintetét a négy fiatal arcon.
– Honnan tudod? Anya mondta? – kérdezte Jo.
– Nem sokat mondott, de a fű úgy hajlik, ahogy a szél fúj, és én több
felfedezést is tettem a mai napon.
– Ó, mondd el, hogy miket fedeztél fel! – kiáltotta Meg, aki az apja
mellett ült.
– Itt van egy! – Mr. March fölemelte a széke karfáján pihenő kezet, és
rámutatott az eldurvult mutatóujjra, a kéz hátán az égésnyomra, a
tenyéren a két-három kis bőrkeményedésre. – Még emlékszem arra az
időre, amikor ez a kéz selymes és fehér volt, te pedig nem ismertél
nagyobb gondot, mint hogy meg is tartsd ebben az állapotban. Nagyon
szép kéz volt, de nekem szebb most, mert ezek a látszólagos szeplők arról
mesélnek, hogy itt égő áldozatot mutattak be a hiúságnak, a tenyér valami
különbet is szerzett a vízhólyagoknál, és az összeszurkált ujjak annyi
jóakarattal öltögettek, hogy a varrás csakis tartós lehet. Meg, édesem, én
többre tartom a fehér kéznél vagy a divatos tehetségeknél az asszonyi
ügyességet, amely boldoggá teszi a házat. Büszke vagyok, hogy
megszoríthatom ezt a derék, munkás kis kezet, és nagyon remélem,
egyhamar nem kérik meg tőlem.
Ha Meg jutalmat szeretett volna a türelmes munkával töltött órákért,
most megkapta apja erőteljes kézszorításában és elismerő mosolyában.

– Mi van Jo-val? Kérlek, mondj valami szépet, mert annyira
igyekezett, és olyan, de olyan jó volt hozzám! – súgta Beth az apja
fülébe.
Mr. March elnevette magát, és ránézett hórihorgas lányára, akinek
barna arca szokatlanul szelíd volt.
– Rövid fürtjei ellenére sem azt a „Jo fiút” látom, akit egy éve itt
hagytam – mondta –, hanem egy fiatal hölgyet, aki rendesen feltűzi a
gallérját, akkurátusan megköti a cipőfűzőjét, nem fütyörészik, nem
használ tolvajnyelvi szavakat, és nem heverészik a szőnyegen. Arca most
sápadt és vékony a virrasztástól és a gondoktól, de nekem tetszik, mert
kedvesebb lett, és a hangja is halkabb; nyugodtan mozog, nem
szökdécsel, és olyan anyáskodó gondját viseli egy bizonyos kis
teremtésnek, ami igen nagy örömömre van. Kissé hiányzik az én vadóc
lányom; de ha egy erős, segítőkész, gyengéd szívű nőt kapok helyette,
akkor igazán semmi okom az elégedetlenségre. Nem tudom, a nyírástól
komolyodott-e meg a mi fekete bárányunk, de azt tudom, hogy egész
Washingtonban nem találtam elég szépet, amit megvásárolhattam volna
az én jó kislányom huszonöt dollárjából.
Jo élesen csillogó szeme elhomályosodott egy pillanatra, vékony arcát
rózsásra festették a lángok. Úgy érezte, legalább részben meg is
érdemelte apja dicséretét.
– Most Beth jön! – jelezte Amy. Nagyon szeretett volna magáról
hallani, de kivárta a sorát.
– Úgy elapadt, hogy félek sokat mondani, nehogy végképp levegővé
váljon a restelkedéstől, habár most már nem olyan félénk, mint régen –
kezdte az apa vidáman, ám ekkor eszébe jutott, milyen közel jártak
ahhoz, hogy valóban elveszítsék Bethet. Magához szorította a kislányt, és
felindultan mondta: – Visszakaptalak, Beth, és Isten segedelmével meg is
tartalak!
Percnyi hallgatás után lenézett Amyre, aki zsámolyon ült a lábánál, és
megsimogatta a fénylő fürtöket.
– Megfigyeltem, hogy Amy az alsó combot vette a pecsenyéből,
délután szorgosan teljesítette az anyja megbízásait, este átadta Megnek a
helyét, derűsen és türelmesen viselkedett mindenkivel. Azt is
megfigyeltem, hogy kevesebbet zúgolódik, nem nézegeti magát a
tükörben olyan sokszor, és még csak szóba sem hozott egy igen
szemrevaló gyűrűt. Mindebből arra a következtetésre jutottam, hogy

megtanult többet törődni másokkal, kevesebbet önmagával, és úgy
döntött, ugyanannyi gonddal formálja majd a jellemét, ahogyan apró
agyagfiguráit szokta. Örülök ennek, mert bár nagyon büszke lennék egy
kecses szoborra, kimondhatatlanul büszkébb vagyok egy szeretetre méltó
lányra, aki képes megszépíteni a maga és a mások életét.
– Min gondolkozol, Beth? – kérdezte Jo, miután Amy köszönetet
mondott apjuknak, és elmesélte a gyűrű történetét.
– Ma olvastam A zarándok útjában, miként jutott el Keresztyén és
Reménykedő sok viszontagság után a gyönyörű, zöld mezőre, ahol egész
évben nyílnak a liliomok, és ott boldogan megpihentek, úgy, ahogy mi
most, mielőtt tovább indultak volna útjuk végcélja felé – válaszolta Beth.
Kibújt apja ölelő karjaiból, és lassú léptekkel a zongorához ment. – Eljött
az éneklés ideje, és én itt akarok lenni, a régi helyemen. Megpróbálom
elénekelni a pásztorfiú dalát, amit a zarándokok hallottak. Én költöttem a
zenét, apának, mert ő szereti ezt a verset.
Leült szeretett pianínójához, gyengéden rátette ujjait a billentyűkre, és
azon az édes hangján, amiről a többiek azt hitték, sose hallhatják többé,
énekelni kezdte a régies himnuszt, ami sajátosan illett hozzá:
Ki alant áll, el nem esik,
Távol attól a büszkeség:
Bátran jár az alázatos,
Bírván az Úrnak védelmét.
Elég nékem az, amim van,
Legyen bár sok, avagy kevés.
Célhoz jutok, mert legfőbb jó
Mindig a megelégedés.
Zarándoknak nem is lehet
Feleslegnél nagyobb terhe,
lent szükség – majd fent égi elv…
Ez a hű zarándok elve!6
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XXIII. FEJEZET
March néni eldönti a kérdést
Mint méhek a királynőt, úgy vették körül a lányok és az anyjuk Mr.
Marchet a következő napon; hagytak mindent, csak az apával törődtek,
csak vele foglalkoztak, és a legjobb úton voltak afelé, hogy
agyondédelgessék a lábadozót. Beth díványa mellett, párnákkal
feltámasztva ült egy nagy karosszékben; a család többi tagja el nem
mozdult volna mellőle, Hannah is mindegyre bedugta a fejét az ajtón,
hogy egy pillantást vessen „a drága emberre” – szóval láthatólag semmi
sem hiányzott a boldogságukhoz. Illetve mégis, amit az idősebbek
éreztek is, még ha nem is mondták volna ki. Aggodalmas szülői
pillantások követték Margaretet, Jo mélakóros rohamokat kapott, és
egyszer rajtakapták a hallban, amint az öklét rázza Mr. Brooke ottfelejtett
esernyőjére. Meg szórakozottan hallgatott, összerezzent, ha megszólalt a
csengő, és elpirult, ha szóba került John neve; Amy megállapította, hogy
mindenki mintha várna valamire, és nem találná a helyét, ami mégis
furcsa most, hogy apa biztonságosan hazaérkezett, az ártatlan Beth pedig
csodálkozott, miként lehet, hogy szomszédaik, szokásukkal ellentétben,
nem sietnek máris átjönni hozzájuk.
Délután arra jött Laurie, és mikor észrevette Meget az ablaknál, fél
térdre vetette magát a hóban, a mellét verte, a haját tépte, és esdekelve
összekulcsolta a kezét. Mikor Meg rászólt, hogy viselkedjék rendesen, és
menjen onnan, képzelt könnyeket facsart ki a zsebkendőjéből, és úgy
tántorgott a sarok felé, mint akin úrrá lett a kétségbeesés.
– Mit akar ez a szamár? – kérdezte mímelt hanyagsággal Meg.
– Azt mutatta be, hogy fog viselkedni a te Johnod! Megható, nemde? –
válaszolta megvetően Jo.
– Ne mondj ilyeneket, hogy az én Johnom, mert nem illendő! – Ám
Meg hangja úgy simogatta ezeket a szavakat, mintha igencsak
tetszenének neki. – Szépen kérlek, Jo, ne nyaggass! Már közöltem, hogy
nem nagyon tetszik, úgyhogy nincs itt mit mondani, leszünk továbbra is
barátok úgy, mint eddig.

– Nem lehetünk, mert igenis, mondtak valamit, és Laurie kópésága
elrontott téged. Látom, és látja anya is; nem vagy már önmagad, és egyre
jobban távolodsz tőlem. Nem akarlak nyaggatni, és el fogom viselni
férfimód, de nagyon szeretném, ha vége lenne már a dolognak. Utálok
várni! Tehát ha akarsz csinálni valamit, csináld gyorsan, essünk túl rajta!
– zsémbelt Jo.
– Semmit sem mondhatok, nem is csinálhatok addig, amíg ő nem szól,
márpedig ezt nem fogja megtenni, mert apa azt mondta, túl fiatal vagyok
– mondta Meg, és olyan furcsa kis félmosollyal hajolt varrása fölé, ami
azt sugallta, hogy ebben a kérdésben nem egészen ért egyet az apjával.
– Ha meg majd szól, nem fogod tudni, mit mondj, csak sírnál vagy
pirulnál, és engednéd, hogy az történjék, amit ő akar, ahelyett, hogy
erélyesen és becsületesen azt mondanád: nem!
– Nem vagyok én se olyan ostoba, se olyan buta, mint te képzeled!
Tudom, mit kell mondanom, mert már kiterveltem, nehogy váratlanul
érjen a dolog. Nem lehet tudni, mi várható, és én fel akarok készülni rá.
Jo akaratlanul elmosolyodott Meg öntudatlan fontoskodásától, ami
legalább olyan jól állt neki, mint orcáin a szép rózsapír.
– Elárulnád, mit fogsz mondani? – kérdezte tisztelettel.
– El bizony. Tizenhat éves vagy, elég idős ahhoz, hogy a bizalmasom
légy, és egyszer még neked is hasznodra lehetnek a saját ügyeidben a z én
tapasztalataim.
– Nem óhajtok ügyeket! A mások enyelgése mulattató látvány, de
magamból nem csinálok bolondot! – Jo-t már a gondolat is megrémítette.
– Majd csinálsz, ha nagyon megszeretsz valakit, és ő is megszeret
téged – mondta Meg szórakozottan, mintha magában beszélne, és az
ösvényt figyelte, ahol gyakorta látott szerelmes párokat sétálni nyári
alkonyatokon.
– Azt hittem, azt fogod előadni, mit mondasz annak az embernek! –
szakította félbe gorombán Jo a nővére ábrándozását.
– Ó, csak azt fogom mondani, nagyon higgadtan és határozottan:
„Köszönöm, Mr. Brooke, ön nagyon kedves, de egyetértek apámmal
abban, miszerint egyelőre még nagyon fiatal vagyok arra, hogy bármilyen
értelemben elkötelezzem magamat; úgyhogy kérem, ne is szóljon többet,
és legyünk barátok, mint eddig voltunk.”
– Hm! Ez elég merev és hideg. Nem hiszem, hogy valaha is
végigmondanád, azt pedig tudom, hogy ő nem örülne neki. Ha úgy fog

viselkedni, mint a regényekben a visszautasított udvarlók, inkább beadod
a derekadat, semhogy megsértsd.
– Nem, nem adom! Meg fogom mondani neki, hogy így döntöttem,
azután méltóságteljesen kivonulok a szobából!
Meg föl is állt beszéd közben, és éppen be akarta mutatni a
méltóságteljes kivonulást, amikor lépések hallatszottak a hallban.
Nyomban visszamenekült a székéhez, és úgy kezdett varrni, mintha az
élete múlna rajta. Jo alig bírta megállni, hogy föl ne kacagjon a hirtelen
változástól, és a szerény kopogtatásra olyan arccal nyitott ajtót, amelyet
mindennek lehetett nevezni, csak vendégszeretőnek nem.
– Jó napot kívánok, az esernyőért jöttem – meg azért, hogy
megérdeklődjem, hogy érzi magát ma az édesapjuk? – mondta Mr.
Brooke cseppet zavartan, míg tekintete ide-oda vándorolt a két
sokatmondó arc között.
– Nagyon jól, a tartóban van, mindjárt szólok neki, hogy itt van, és
máris hozom – felelte Jo, összekeverve a válaszában apját és az esernyőt,
majd fürgén kiosont, hogy Meg előadhassa a beszédét, és méltósággal
kivonulhasson. Ám abban a pillanatban, ahogy ő eltűnt, Meg is oldalazni
kezdett az ajtó felé.
– Anya bizonyára szeretne találkozni önnel – motyogta. –
Parancsoljon helyet foglalni, azonnal hívom.
– Ne menjen! Csak nem fél tőlem, Margaret? – Mr. Brooke olyan
sebzettnek látszott, hogy Meg arra gondolt, valami nagyon nagy
durvaságot követett el. A haja tövéig elpirult, mert Mr. Brooke még
sohasem szólította Margaretnek, ami meglepően természetesnek és
kedvesnek hangzott az ő szájából. Mivel nagyon szeretett volna
barátságosan és fesztelenül viselkedni, bizakodó mozdulattal kinyújtotta
a kezét, és hálásan mondta:
– Hogy félhetnék, mikor ön olyan kedves volt apához? Azt sem
tudom, hogyan köszönjem meg!
– Elmondjam, hogyan? – kérdezte Mr. Brooke, egyszerre két kézzel
szorítva a kicsi kacsót, és barna szeme annyi szerelemmel nézett Megre,
hogy a lány szíve repesni kezdett, és egyszerre akart elfutni, megállni és
figyelni.
– Ó, ne, kérem, ne… inkább ne! – tiltakozott riadtan, és megpróbálta
kiszabadítani a kezét.

– Nem akarom bántani, Meg, csak azt szeretném tudni, fontos vagyoke magának egy kicsit. Mert én nagyon szeretem magát, drágám – mondta
Mr. Brooke gyengéden.
Most jött el az illemtudó, higgadt beszéd ideje, ám a lány nem tartotta
meg, mert elfelejtette minden szavát. Lehajtotta a fejét, és olyan halkan
rebegte: – Nem tudom! – hogy Johnnak le kellett hajolnia, különben nem
hallotta volna a csacsi kis választ.
De úgy látszik, neki ez is megérte, mert fölöttébb elégedetten
mosolygott. Hálásan megszorította a gödrös kezecskét és így szólt, a
legmeggyőzőbb hangján:
– Megpróbálja majd kideríteni? Annyira szeretném tudni! Dolgozni
sem tudok igazán, amíg nem tudhatom, megkapom-e a jutalmamat, vagy
sem!
– Még túl fiatal vagyok – hebegte zavartan Meg, és nem értette, miért
olyan gyönyörűséges ez a zavar.
– Várni fogok; de addig is, megtanulhatna kedvelni engem. Olyan
nehéz lecke lenne, drágám?
– Nem, ha úgy döntenék, hogy tanulni akarok, de…
– Kérem, döntsön úgy, Meg! Szeretek tanítani, és ez könnyebb, mint a
német nyelv – vágott a szavába John, foglyul ejtve a másik kezet is,
úgyhogy Meg semmiképpen sem rejthette el az arcát a férfi tekintete elől.
Hangja valósággal esdeklő volt, ám Meg, amikor egy félős, lopott
pillantást vetett az arcára, azt látta, hogy a pillantása egyszerre vidám és
gyöngéd, a mosolya pedig olyan elégedett, mint azé az emberé, aki
egyetlen pillanatig sem kételkedik a vállalkozása sikerében. Ez elevenén
találta a lányt. Eszébe jutottak Annie Moffat butácska leckéi a kacérság
tudományáról, és a hatalomvágy, amely ott szendereg a legkülönb
kisasszonyban is, megrázta magát, és felébredt. Különös izgalom lett úrrá
a lányon, és mivel nem tudta, mit csináljon, engedett hirtelen
szeszélyének, elhúzta a kezét, és duzzogva mondta:
– Nem döntök! Kérem, menjen innen, és hagyjon engem békén!
Szegény Mr. Brooke úgy érezte, most dőlt a fejére szépséges légvára.
Még sosem látta Meget ilyen hangulatban, és ettől egészen meghökkent.
– Ezt komolyan mondta? – kérdezte riadtan, és a távozni készülő Meg
után indult.
– Igen, komolyan! Nem akarom, hogy ilyesmikkel zaklassanak! Apa is
megmondta, hogy még korai, úgyhogy inkább nem!

– Remélhetem, hogy idővel meggondolja magát? Várni fogok, és
egyetlen szót sem szólok, amíg idősebb nem lesz. Ne játsszon velem,
Meg! Ezt nem gondoltam volna önről!
– Egyáltalán ne is gondoljon rám! Jobban örülnék, ha ezt tenné! –
mondta Meg, undok örömét lelve saját hatalmában és abban, hogy
visszaélhet a szerelmes férfi türelmével.
Mr. Brooke komoran hallgatott, és most kétségtelenül jobban
emlékeztetett a regényhősökre, akikért Meg rajongott, noha nem csapott a
homlokára, és talpalt körbe-körbe a szobában, ahogy ők, csak állt, és
olyan bánatos gyengédséggel nézett a lányra, hogy Meg szíve akaratlanul
megenyhült iránta. Hogy mi történt volna ezek után, azt én meg nem
mondhatom, mert pontosan ebben az érdekes pillanatban besántikált Mrs.
March.
Az öreg hölgy nem bírta tovább, hogy ne lássa az unokaöccsét, mert
levegőzés közben találkozott Laurie-val, és hallván, hogy Mr. March
megérkezett, azon nyomban a házhoz hajtatott. Mivel a család a ház hátsó
részében foglalatoskodott, a néni csendben bejött, hátha meglepheti őket.
Kettejüket, egy sápadt fiatalurat és egy lángvörös ifjú hölgyet sikerült is
meglepnie, olyannyira, hogy Meg összerázkódott, mint aki rémet lát, Mr.
Brooke pedig azon nyomban eltűnt a dolgozószobában.
– Mi ez itt? – kiáltotta az öregasszony, és koppantott a botjával a
padlón.
– Ő apa barátja. De örülök, hogy látom a nénit! – hebegte Margaret,
felkészülve a dorgatóriumra.
– Nyilvánvalóan – közölte March néni, és leült. – De mit mondott apa
barátja, hogy olyan vagy tőle, mint a pipacs? Itt valami selmaság folyik,
és én tudni akarom, mi az! – Újabb koppantás.
– Csak beszélgettünk! Mr. Brooke az esernyőjéért jött! – kezdte Meg.
Nagyon nem bánta volna, ha Mr. Brooke és az esernyő már kívül
lennének a házon.
– Brooke? Annak a fiúnak a nevelője? Ahá, értem már! Tudok
mindent! Jo elkotyogta, hogy apátok üzent az egyik levelében valamit, én
pedig kiszedtem belőle, hogy mi az! De remélem, gyermekem, nem
mondtál igent? – háborgott March néni megbotránkozva.
– Pszt, meghallja! Szóljak anyának? – kérdezte Meg mérhetetlen
zavarral.

– Még ne. Neked akarok mondani valamit, és most rögtön meg kell
szabadulnom a kételyeimtől. Mondd csak, feleségül akarsz menni ehhez a
Cookhoz? Mert ha igen, egy fillért sem kapsz a pénzemből. Erre gondolj,
és viselkedj okos lány módjára! – szólt parancsolóan az öreg hölgy.
Mármost el kell mondanunk, hogy March néni tökéletesen értette,
hogyan kell dacossá hergelni akár a legszelídebb lelket, és ebben igen
nagy örömét lelte. A legkülönbjeinkben is ott lapít az ellentmondás
szelleme, főleg ha fiatalok és szerelmesek vagyunk. Ha March néni
könyörög, hogy Meg nyújtsa a kezét John Brooke-nak, a lány
valószínűleg azt feleli, hogy hallani sem akar róla; de mikor
ráparancsoltak a magas lóról, hogy ne kedvelje a férfit, azonnal úgy
döntött, hogy azért is fogja. A hajlandóság és a dac egyszerre könnyítette
meg a döntését, és az egyébként is felindult Meg nála szokatlan
harciassággal fordult szembe az öreg hölggyel.
– March néni, én ahhoz megyek, akihez akarok, a pénzét pedig arra
hagyja, akire óhajtja! – közölte, és erélyesen bólintott.
– Lárifári! Így fogadod meg a tanácsomat, kisasszony? Na majd
megbánod, amikor vityillóban próbálsz élni, és rá fogsz jönni, hogy nem
tudsz!
– Ott sem lehet rosszabb, mint némelyik nagy házban! – vágott vissza
Meg.
March néni elővette a lornyonját, és megnézte magának a lányt, mert
rá sem ismert ebben az új kedvében. Meg is alig ismert magára, olyan
bátorság és függetlenség töltötte el, annyira örült, hogy védheti Johnt, és
követelheti magának a jogot, hogy szerethesse, ha neki úgy tetszik.
March néni látta, hogy rosszul kezdett a dologhoz, és rövid szünet után
ismét próbálkozott, ezúttal olyan mézesen, amennyire csak telt tőle:
– Ej, Meg, édesem, viselkedj okosan, és fogadd meg a tanácsomat! Jót
akarok, nem szeretném, ha ilyen korán elhibáznád az életedet! Jó
házasságot kell kötnöd, hogy segíthess a családodon. Kötelességed, hogy
gazdag férjet válassz!
– Apa és anya nem így gondolja. Kedvelik Johnt, noha szegény.
– A szüleidben, drágám, annyi az életrevalóság, mint két
csecsemőben.
– Aminek nagyon örülök! – kiáltotta Meg dacosan. March néni úgy
folytatta a leckéztetést, mintha nem hallotta volna az utolsó mondatot:
– Ez a Rook szegény, és nincsenek gazdag rokonai, ugyebár?

– Azok nincsenek, de vannak szerető barátai.
– Barátokból nem lehet megélni, majd meglátod, milyen gyorsan
kiszeretnek belőle. Vállalkozása sincsen, ugye?
– Még nincsen, de Mr. Laurence majd segít neki.
– Az nem fog sokáig tartani. James Laurence rossz természetű
vénember, akire nem tanácsos támaszkodni. Tehát feleségül óhajtasz
menni egy emberhez, akinek nincsen pénze, pozíciója, üzlete, és vállalod
a mostaninál is keményebb nélkülözést, holott életed végéig nem lenne
gondod, ha a szavamra hajlanál? Azt hittem, Meg, hogy több eszed van!
– Holtomig se találnék jobb párt! John bölcs és jó ember, rendkívül
tehetséges és munkaszerető; ennyi erénnyel és bátorsággal bizonyosan
boldogulni fog. Mindenki szereti és becsüli, én pedig büszke vagyok rá,
hogy kedvel engem, holott ifjú, bohó és szegény vagyok! – mondta Meg,
aki még szebb lett a felindulástól.
– Gyermekem, tudja, hogy neked vannak gazdag rokonaid; gyanítom,
ebből fakad a rokonszenve.
– Hogy mer ilyet mondani, March néni! John fölötte áll az ilyen
alantas dolgoknak, és én egy percig sem hallgatom ezt tovább! –
háborodott fel a lány, aki már semmi másra nem tudott gondolni, egyedül
az öreg hölgy igazságtalan gyanújára. – Az én Johnom ugyanúgy nem
kötne érdekházasságot, mint ahogy én sem! Készek vagyunk dolgozni, és
hajlandók vagyunk várni. Nem félek a szegénységtől, mert eddig
szegényen is boldog voltam, és tudom, hogy vele is az leszek, mert szeret
engem, és…
Itt elnémult, mert hirtelen eszébe jutott, hogy még nem döntött,
különben is ajtót mutatott „az ő Johnjának”, aki talán ki is hallgatta
következetlen szavait.
March néni nagyon haragudott, mert dédelgetett terve volt, hogy szép
unokahúga gazdagon menjen férjhez, és volt valami a boldog fiatal
arcban, amitől a magányos öregasszony elkeseredett és méregbe gurult.
– Nohát, én mosom kezeimet. Akaratos gyerek vagy, és ezzel a
szeszélyeskedéssel többet veszítettél, mint hinnéd. Nem, nem maradok!
Csalódtam benned, és már nincs kedvem találkozni apáddal. Tőlem
semmit se várj, ha férjhez mész; majd gondoskodnak rólad Mr. Book
barátai. Örökre végeztem veled!
March néni becsapta az ajtót, és rettentő dühösen elhajttatott. És
mintha a lány bátorságát is magával vitte volna, mert az egyedül maradt.

Meg egy pillanatig állt, nem tudva, nevessen-e vagy sírjon. Mielőtt
dönthetett volna, berontott Mr. Brooke, és egy lélegzetre hadarta:
– Nem tudtam megállni, hogy ne hallgatózzak, Meg! Köszönöm, hogy
megvédett, és hálás vagyok March néninek is, mert bebizonyította, hogy
azért mégis fontos vagyok magának egy kicsit.
– Nem is tudtam, mennyire, amíg el nem kezdte pocskondiázni magát
– válaszolta Meg.
– És ugye nem kell elmennem? Ugye, drágám, maradhatok, és
örülhetek?
Itt ismét alkalom lett volna a porba sújtó beszédre és a fenséges
kivonulásra, ám Meg se az egyiket, se a másikat nem tette, csak annyit
suttogott alázatosan, örökre lejáratva magát Jo szemében: – Igen, John –
aztán elrejtette az arcát Mr. Brooke mellényében.
Tizenöt perccel March néni távozása után Jo leosont a földszintre, egy
pillanatra megállapodott a szalon ajtajánál. Mivel nem hallott hangot,
bólintott, mosolygott, és elégedetten mondta:
– Elzavarta, úgy, ahogy terveztük! Végre lezárult ez az ügy!
Bemegyek és meghallgatom! Legalább kacaghatok egy jót!
Ám szegény Jo nem kacaghatott egy jót, mert olyat látott, hogy a
földbe gyökerezett a lába, és a szája majdnem akkorára nyílt, mint a
szeme. Miután ujjongani akart a bukott ellenség fölött, és meg akarta
dicsérni jellemes nővérét a nemszeretem udvarló elűzéséért, minő
megrázkódtatás lehetett számára, hogy nevezett ellenség békésen üldögél
a díványon, térdén a jellemes nővérrel, akinek arcán a legutálatosabb
engedelmesség honol. Jo felhördült, mint akit hideg zuhany ért, mert ettől
a váratlan fordulattól elállt a lélegzete. A szerelmespár megfordult a
sajátos hangra, és meglátták, ki az. Meg felugrott, szégyenkezve, mégis
büszkén, ám az „az ember” ahogyan Jo titulálta, még képes volt nevetni,
és azt mondta fesztelenül, miközben csókot nyomott a hápogó jövevény
arcára:
– Jo húgocska, gratulálj nekünk!
Ettől felborult a pohár. Nagyon felborult! Jo eszeveszetten
hadonászott, aztán sarkon fordult, és egyetlen szó nélkül kirohant.
Felszáguldott az emeletre, és a lábadozók riadalmára ezzel a tragikus
kiáltással rontott be hozzájuk:
– Jaj, menjen már le gyorsan valaki! John Brooke borzasztóan
viselkedik, és Meg örül neki!

Mr. March és felesége kisietett. Jo az ágyra vetette magát, majd sírva
és átkozódva tudatta a szörnyű hírt Bethtel és Amyvel. Ám a kislányok
rendkívül kellemesnek és érdekesnek tartották az eseményt, úgyhogy Jo
nem sok vigaszt kapott tőlük. Fel is menekült a padlásszobába, és a
patkányokkal osztotta meg a keserűségét.
Sosem tudta meg senki, mi történt a szalonban azon a délutánon;
mindenesetre igen sok szó esett, és a csendes Mr. Brooke nagy
meglepetést szerzett barátainak, akkora ékesszólással és eréllyel védte
álláspontját, ismertette terveit, és meggyőzte a March családot, hogy
minden úgy legyen, ahogyan ő akarta.
Teához csöngettek, mielőtt Mr. Brooke befejezhette volna annak a
paradicsomnak a leírását, amelyet feleségének akar teremteni; így hát
büszkén karon fogta Meget, a vacsorázó asztalhoz vezette, és mindketten
olyan boldognak látszottak, hogy Jo-nak nem volt szíve irigykedni, vagy
az orrát lógatni. Amyre igen mély hatást tett John rajongása és Meg
méltóságteljes viselkedése, Beth ragyogott, mint a nap, a szülők pedig
olyan szerető elégedettséggel figyelték a fiatal párt, amely
kétségbevonhatatlanul igazolta Mrs. March ítéletét: „Olyan élhetetlenek,
mint két csecsemő!” Senki sem evett túl sokat, de mindenki nagyon
boldognak látszott, és még mintha a vén szoba is felfénylett volna, mert
itt kezdődött a család első románca.
– Most már nem mondhatod, Meg, hogy nem történik semmi kellemes
– jegyezte meg Amy, és közben azt mérlegelte, hogyan helyezze el a
szerelmeseket a rajzán.
– Bizony nem. Milyen sok minden történt azóta, hogy ezt mondtam!
Mintha egy éve lett volna! – felelte Meg, akihez, rózsás révedezésében
nem is férhetett hozzá az élet prózája.
– Ezúttal a bánat sarkában jár az öröm, és hajlamos vagyok azt hinni,
hogy a változások elkezdődtek – állapította meg Mrs. March. – A legtöbb
családnál előfordulnak mozgalmas évek. Ez is olyan, de minden jó, ha jó
a vége.
– Reméljük, a következő jobban végződik! – morogta Jo, akit nagyon
feszélyezett a látvány, hogy Meg így belefeledkezzék egy idegenbe; mert
volt néhány olyan ember, akiket Jo szenvedélyesen szeretett, és rettegett
elveszíteni a szeretetüket.

– Remélem, hogy a harmadik még annál is jobban! Mindent
megteszek érte, ha sikerül valóra váltanom terveimet. – Mr. Brooke úgy
mosolygott Megre, mint aki mostantól nem ismer lehetetlent.
– Nem lesz nagyon hosszú a várakozás? – kérdezte Amy, aki már
szeretett volna esküvőre menni.
– Nekem rövid időnek tűnik, annyi mindent kell tanulnom, hogy
felkészüljek – válaszolta Meg szelíd komolysággal, amelyhez hasonlót
még sohasem láttak az arcán.
– Neked csak várnod kell, a munka az én dolgom – mondta John, azzal
kezdve a munkát, hogy fölemelte Meg szalvétáját, és ehhez olyan arcot
vágott, hogy Jo nem győzte csóválni a fejét. Ám ekkor csapódott az ajtó,
mire Jo megkönnyebbülten motyogta:
– No végre, itt van Laurie! Legalább van kilátásunk egy kis értelmes
beszélgetésre!
Ám Jo tévedett, mert a vidáman beszökdécselő Laurie egy esküvői
csokorra emlékeztető, óriási bokrétát hozott „Mrs. John Brooke „-nak, és
látnivalóan azzal áltatta magát, hogy az egész dolog az ő kiváló
taktikázásának köszönhető.
– Tudtam, hogy végül az lesz, amit Brooke akar, mindig az szokott
lenni, mert ha egyszer elhatároz valamit, azt végbe viszi, ha
cigánygyerekek potyognak is az égből! – mondta, miután átadta az
ajándékot és gratulált.
– Nagyon köszönöm a kommendálást! Jó előjelnek tekintem, és máris
meghívlak az esküvőmre! – felelte Mr. Brooke, aki ebben a pillanatban
megbékélt az egész világmindenséggel, még kópé tanítványával is.
– Eljövök, akkor is, ha a föld másik oldalán leszek! Már csak azért is,
hogy lássam, milyen képet vág Jo! Ön nem látszik örvendeni, hölgyem.
Mi a baj? – kérdezte Laurie, követve barátnőjét a szalon egyik sarkába,
míg a többiek Mr. Laurence-t mentek köszönteni.
– Nem helyeslem ezt a partit, de úgy döntöttem, hogy el fogom
viselni, ezért egy rossz szót se halljak róla! – felelte Jo ünnepélyesen. –
Te nem tudhatod, milyen nehéz nekem lemondani Megről – folytatta, és
egy kissé megremegett a hangja.
– Nem mondasz le róla, csak megosztozol rajta – vigasztalta Laurie.
– Akkor is, ez már sohasem lesz ugyanaz. Elveszítettem a legjobb
barátomat – sóhajtott Jo.

– Viszont itt vagyok neked én. Tudom, hogy nem sokra vagyok jó, de
melletted fogok állni életem minden napján. Szavamat adom rá! – És
Laurie komolyan értette, amit mondott.
– Tudom, hogy azt teszed, köszönöm is neked. Te mindig úgy
megvigasztalsz, Teddy! – mondta Jo, hálásan megszorítva a fiú kezét.
– Na, légy jó gyerek, ne vágj már olyan gyászos képet. Meglátod, jó
lesz ez így. Meg boldog; Brooke körülnéz, és keres egy helyet, ahol
megállapodhat, nagyapa majd segít neki. És nem lesz szép látvány Meg a
saját házikójában? Kapitálisan fogjuk érezni magunkat, miután ő elmegy,
mert egykettőre elvégezem a főiskolát, aztán megyünk külföldre, vagy
valami szép utazásra. Ez se vigasztal meg?
– Azt hiszem, megvigasztalna, de nem tudhatjuk, mi lesz három év
múlva – tűnődött Jo.
– Az igaz. Nem szeretnél belelátni a jövőbe, hogy hol leszünk
akkorra? Mert én igen – felelte Laurie.
– Inkább nem, mert valami szomorút is láthatnék, most pedig
mindenki olyan boldog, nem hiszem, hogy akkor még ennél is
boldogabbak lehetnének. – Jo pillantása körbevándorolt a szobában, és a
szeme felragyogott, mert örömére volt a látvány.
Apa és anya szótlanul ült egymás mellett, és annak a románcnak az
első fejezeteire emlékeztek, amely húsz-egynéhány éve kezdődött
kettejüknek. Amy a szerelmeseket rajzolta, akik belemerültek a saját
gyönyörű világukba, és arcuk olyan sugarasan fénylett, hogy azt nem
másolhatta le a kicsi művész. A díványon pihenő Beth jóízűen diskurált
öreg barátjával, aki úgy fogta a lány kicsi kezét, mint aki úgy érzi, hogy
ez a gyermek őt is el tudja vezetni a maga békés útján. Jo a kedvenc
székében üldögélt, azzal a csendes, komoly arccal, ami a legjobban állt
neki; és a széknek dőlten mosolygó Laurie, akinek az álla Jo fürtös fejéig
ért, egyszerre bólogatott maguknak a hosszú tükörben, amely visszaverte
kettejük alakját.
Erre a csoportképre hull le a függöny, amely eltakarja előlünk Meget,
Jo-t, Bethet és Amyt. Hogy viszontlátjuk-e őket, az attól függ, mennyire
nyerte el az önök tetszését az első felvonása annak a polgári színműnek,
amelynek a címe Kisasszonyok.

