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1.

Pletykálkodás

Ahhoz, hogy felvegyük az események elejtett fonalát, és kellő 
tájékozottsággal látogassunk el Meg esküvőjére, érdemes kicsit 
pletykálkodni a March családról. Ha egy-egy éltesebb olvasóm 
netán úgy vélné, hogy a történetben túl sok a „szerelembe esés”, 
amitől kétségkívül tartok (noha attól semmiképp sem, hogy a 
fiatalok is kifogást emelnének ez ellen), engedtessék meg nekem, 
hogy erre magának Mrs. Marchnak a szavaival feleljek: „Ugyan 
mi mást várhatna az ember egy olyan házban, amelynek fedele 
alatt négy vidám leányzó él, a szomszédjukban meg egy csinos 
fiatalember?” 

Az időközben eltelt három esztendő nem sok változást hozott 
a család nyugodt életébe. A háborúnak vége, Mr. March szeren-
csésen hazatért, és újra belemerül könyveibe meg a kis parókia 
ügyeibe, melynek ő természeténél és isten kegyelménél fogva 
igazi lelkésze: csendes, szorgos férfiú, gazdag bölcsességben, mi 
többet ér, mint holmi tudósság, jóságban, mellyel minden em-
bert „testvérének” tekint, és jámborságban, mely tiszteletre és 
szeretetre méltóvá avatja jellemét. 

Mindeme tulajdonságai, szegénysége s a világi sikerektől őt 
elzáró szigorú erkölcse dacára is számos nagyszerű embert von-
zottak, oly természetességgel, mint ahogy a méheket csábítják 
magukhoz az édes virágok, s ő éppoly természetességgel adta 
nekik tudása mézét, amibe ötven év kemény tapasztalata sem 
hagyott egyetlen keserű cseppet sem. Komoly fiatalemberek a 
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magukéhoz hasonló ifjonti szellemre találtak benne, gondokkal, 
bajokkal küszködő asszonyok ösztönösen hozzá fordultak kéte-
lyeikkel és bánataikkal, bizton tudván, hogy szelíd részvétet és 
bölcs tanácsokat kaphatnak tőle, a vétkesek megvallották vétkei-
ket a tiszta szívű öregnek, aki megfeddte s egyúttal feloldozta 
őket, a tehetségesek társat, a becsvágyók a magukénál nemesebb 
becsvágy szikráit találták meg benne, s még az anyagias szemlé-
letű emberfők is elismerték, hogy eszméi szépek és igazak, még 
ha „nem is kifizetődők”. 

Noha a külső szemlélőnek úgy tűnhetett, hogy a házban az 
öt fehérnép kormányoz, és ez sok tekintetben így is volt, a csa-
lád feje így is a csendes, könyveibe temetkezett tudós férfiú ma-
radt, ő volt a család lelkiismerete, horgonya és vigasztalója, s ha 
bármi baj vagy nehézség támadt, a szorgos, aggódó nők mindig 
hozzá fordultak: a férjhez és apához, e két megszentelt szó leg-
igazibb értelmében. 

A lányok szívüket anyjukra, lelküket apjukra bízták, s cserébe 
mindkét, értük élő és hűségesen dolgozó szülőjüknek folyvást 
növekvő szeretetet adtak, melynek gyengéd, édes köteléke szép-
pé teszi az életet, és túléli a halált is. 

Mrs. March most is fürge és derűs, noha a haja fehérebb, mint 
mikor utoljára láttuk, s e pillanatban oly mértékben lefoglalják 
Meg dolgai, hogy a kórházak és otthonok, amelyek még mindig 
tele vannak sebesült „fiainkkal” és hadiözvegyeikkel, határozot-
tan hiányolják az anyáskodó misszionáriusnő látogatásait.

John Brooke egy éven át vitézül teljesítette honfiúi kötelezett-
ségét, de miután megsebesült, hazaküldték, és nem is engedték 
vissza. Nem szerzett sávot, se csillagot, noha megérdemelte vol-
na,  hiszen önzetlenül kockáztatta mindenét – életét és szerelmét, 
 melyek, főleg virágjukban, oly drágák nekünk. Beletörődve a le-
szerelésébe, minden erejével azon volt, hogy felgyógyuljon, fel-
készüljön a munkára, és otthont teremtsen Meg számára. A rá 
jellemző józansággal és függetlenséggel elhárította Mr. Lawrence 
nagyvonalú ajánlatait, s a szerény könyvelői pozíciót választotta, 
mivel úgy érezte, az a helyes, ha becsületesen megkeresett fize-
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tésre alapozva kezdi önálló életét, mintsem hogy kölcsönpénz-
zel kockáztasson. 

Meg napjai munkálkodással és várakozással teltek, miközben 
jellemében érett nővé, a háziasszonyi praktikákban egyre ügye-
sebbé, küllemében pedig még az eddigieknél is csinosabbá vált, 
mivelhogy a szerelem csudásan megszépíti az embert. Igaz, meg-
maradtak lánykori ambíciói és reményei, és némi csalódottsággal 
töltötte el, hogy új életét bizony szerény körülmények közt kell 
kezdenie. Ned Moffat nemrég vette feleségül Sallie Gardinert, és 
Megben óhatatlanul felmerült, milyen hatalmas a kontraszt az ő 
pompás házuk, fogatjaik, rengeteg nászajándékuk és gyönyörű 
ruháik meg a magáéi között, és titkon azt kívánta, bár neki is 
megadta volna mindezt a sors. Ám az irigység és elégedetlenség 
tüstént elillant, amint mindarra a türelmes szerelemre és munkál-
kodásra gondolt, amellyel John építgette rájuk váró otthonukat, 
és midőn esténként együtt üldögéltek apró-cseprő terveiket szö-
vögetve, a jövő oly szépen és fényesen csillant meg előtte, hogy 
el is feledte Sallie ragyogását, és úgy érezte, ő a leggazdagabb, 
legboldogabb menyasszony kerek e keresztyén világon.

Jo nem ment vissza March nénihez, mivel az öreg hölgy any-
nyira megszerette Amyt, hogy felajánlotta neki, ha marad, a 
város egyik legjobb tanárától vehet rajzórákat, márpedig egy 
ilyen lehetőségért Amy egy nála jóval házsártosabb úrnőnél is 
szívesen szolgált volna. Így aztán délelőttjei a kötelesség, míg 
délutánjai a kedvtelés jegyében teltek, és pompásan érezte magát. 
Jo mindeközben az írásnak szentelte magát, valamint Beth hú-
gocskájának, akinek egészsége még mindig törékeny volt, noha 
a láza réges-rég elmúlt. Betegnek éppen nem volt mondható, de 
már soha nem lett az a rózsás arcú, életerős teremtés, aki valaha 
volt. Mindazonáltal éppoly derűlátó, vidám, nyugodt és öröm-
teli kötelességeivel foglalatoskodó lányka maradt, igazi angyal 
a házban, már jóval ezelőtt, hogy szerettei ezt felismerték volna. 

Minthogy a Szárnyaló Sas hasábonként egy dollárt fizetett 
„kacatjaiért”, ahogy ő nevezte, Jo módos hölgynek érezte magát, 
és szorgosan szövögette romantikus történeteit. Ám serény agyá-
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ban és becsvágyó lelkében nagyobb tervek forrtak, s a padláson 
porosodó bádogsparhert gyomrában lassan halomba gyűltek a 
tintapacás kéziratlapok, a hírnév szárnyára emelendő egy nap 
a March nevet. 

Laurie, aki kötelességtudóan beiratkozott az egyetemre, hogy 
nagyatyja kedvére tegyen, most a lehető legkevésbé fáradságos 
módon igyekezett túljutni rajta, a maga kedvére. Közben az egész 
egyetem kedvence lett, köszönhetően vagyonának, lebilincselő 
modorának, tehetségének és nem utolsósorban nagy szívének, 
mely folyvást slamasztikákba keverte a gazdáját, amikor máso-
kat próbált kisegíteni belőlük. Könnyen rossz útra is tévedhetett 
volna, mint ahogy ez oly sok ígéretes ifjúval megtörtént már, ha 
nincs birtokában emlékeinek talizmánja a gonosz ellen: a jósá-
gos öregé, aki sikerének útját egyengette, az anyai barátnőé, aki 
fiaként bánt vele, és végül, de a legkevésbé sem utolsósorban a 
négy tündéri hajadoné, akikről bizton tudta, hogy szeretik, cso-
dálják, és teljes szívvel hisznek benne. 

„Dicső fiatalemberhez” illően ő is flörtölt és ki-kirúgott a hám-
ból, hol piperkőc volt, hol mélabús, hol a vízi, hol a tornasportok 
szerelmese, ahogy az egyetemi divat diktálta, ugratta a társait, 
akik cserébe őt ugratták, azonnal átvette a legújabb szlengsza-
vakat, és nem is egy ízben veszélyesen közel került ahhoz, hogy 
felfüggesszék, sőt kicsapják. Ám minthogy mindeme csínytevé-
sek inkább csak mókázó kedvéből fakadtak, valahogy mindig 
sikerült kimosnia magát, töredelmes vallomással, őszinte meg-
bánással vagy ellenállhatatlan meggyőző erejével, amivel bárkit 
le tudott venni a lábáról. Ami azt illeti, kifejezetten büszke volt 
ezekre a mutatványaira, és előszeretettel szórakoztatta a hülede-
ző lányokat a felbőszült tutorok, címzetes professzorok és más, 
leszerelt ellenségek felett aratott diadalainak érzékletes beszá-
molóival. „Évfolyamtársai” is hősöknek számítottak a négy lány 
szemében, akik meg nem unták hallgatni beszámolóit a „brancs” 
hőstetteiről, sőt, gyakorta maguk is sütkérezhettek e kiváló ifjak 
mosolyainak fényében, ha Laurie hazahozta őket látogatóba. 

Különösen Amy élvezte ezt a kegyet, és az ifjak rövidesen az 
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ő kegyeiért is vetekedtek, mivel a kisasszony hamar felfedezte 
magában – és meg is tanulta használni – a férfiak elbűvölésének 
adományát. Meg túlságosan el volt foglalva az ő egyetlen és kizá-
rólagos Johnjával ahhoz, hogy a teremtés egyéb koronáit is ész-
revegye, Beth pedig túlságosan félénk volt ahhoz, hogy egy-egy 
pillantásnál többre vetemedjen, és nem fért a fejébe, Amynek 
hogy van mersze ugratni őket. Jo viszont elemében érezte magát, 
és csak nehezen tudta megállni, hogy maga is átvegye a fiatalurak 
viselkedését és beszédmódját, melyeket jóval természetesebbnek 
érzett, mint az ifjú hölgyek számára előírt illedelmességet. A fia-
talemberek mind szerfelett kedvelték Jót, ám szerelmes egyik 
sem lett belé, ellenben csak kevesen tudtak ellenállni a készte-
tésnek, hogy egy-két érzelmes sóhajjal adózzanak az imádandó 
Amy előtt. És ha már érzelmekről esik szó, akkor ez itt a helye 
annak, hogy a Galambdúcról is szó essék. 

Ez volt a neve annak a barna házikónak, amelyet Mr.  Brooke 
készített elő Meg első otthonául. Laurie keresztelte el így, mond-
ván, alkalmasabbat nem is találhatna a két szerelmesnek, akik 

„úgy turbékolnak együtt, mint egy szelíd galambpár”. Aprócs-
ka ház volt, hátul kis kert, elöl zsebkendőnyi pázsit. Meg ide 
szökőkutat tervezett, sövényt és színpompás virágokat, bár a 
szökőkutat egyelőre mindössze egy rozzant mosogatódézsához 
hasonlatos, viharvert urna képviselte, a sövényt néhány vörös-
fenyő-csemete, amelyek még nem döntötték el, hogy élnek vagy 
pusztulnak-e, az elültetendő színpompás virágok helyét pedig 
egy sor akkurátusan elhelyezett karó jelezte. Ám bent a házban 
szép és takaros volt minden, a pincétől a padlásig, s a boldog ara 
igazán semmi hibát nem talált benne. Az előszoba tagadhatat-
lanul keskeny volt, tiszta szerencse, hogy nem volt zongorájuk, 
mert nem tudták volna egyben becipelni, az ebédlőben épphogy 
leülhetett hat ember, a konyhai lépcső pedig mintha kifejezet-
ten arra a célra teremtetett volna, hogy a szolgálók – s velük a 
porcelán tányérkészlet darabjai – egyenesen a szeneskannába 
pottyanjanak. Ám ha az ember hozzászokott ezekhez az apróbb 
hiányosságokhoz, tökéletesebbnek nem is találhatta volna az ösz-

jo_felesegek.indd   9 2020. 07. 09.   22:23



10

szképet, oly józan érzékkel és finom ízléssel rendezték be a kis 
lakot. A kis társalgóban nem voltak márványlappal fedett asz-
talok, se állótükrök, se csipkefüggönyök, csak néhány egyszerű 
bútor, sok-sok könyv, néhány szép festmény, az ablakfülkében 
egy virágtartó, és csinos ajándékok mindenfelé, melyeket még 
szebbé tettek a velük küldött baráti szeretet üze netei. 

Nem hiszem, hogy Laurie ajándéka, a fehér márvány Psy-
ché bármit is veszített a szépségéből, amiért John állította fel a 
talapzatát, vagy akadt volna-e kárpitos, aki csinosabban redőzi 
az egyszerű muszlinfüggönyöket, mint Amy művészi keze, vagy 
bármely faliszekrénybe több jókívánság, kedves szó és vidám re-
mény fért volna, mint az, amelyikbe Jo és édesanyja elrendezték 
Meg kevéske kalapdobozát, ládikáját és batyuját, abban pedig 
egészen biztos vagyok, hogy a vadonatúj konyha soha nem lett 
volna olyan takaros és otthonos, ha nem Hannah az, aki minden 
serpenyőt és fazekat tucatszor rámolt át, és gondosan megrak-
ta a tüzet, hogy amint „Brooke asszony” belép a házba, csak be 
kelljen gyújtani. Azt is kétlem, hogy bármely ifjú háziasszony a 
portörlők, edényfogók és zacskók ilyen tárházával kezdte volna 
az életét, mivelhogy Beth az ezüstlakodalomig is elegendőt csi-
nált belőlük, és három különféle konyharuhát tervezett, kizáró-
lag a menyegzői porcelánkészlethez.

Azok, akik mindeme dolgokra másokat fizetnek meg, sosem 
fogják megtudni, mit veszítenek, hiszen a legközönségesebb 
munkák is megszépülnek, ha szerető kezek végzik, márpedig 
Meg ennek számtalan bizonyítékát találta az ő kis fészkében, 
ahol minden, de minden, a konyhai nyújtófától a nappali aszta-
lán álló ezüstvázáig az otthonszeretetről és gyengéd figyelmes-
ségről beszélt. 

Milyen öröm volt a tervezgetés, milyen izgalom egy-egy be-
vásárlóút, mennyi vicces tévedésbe estek, és mennyit kacagtak 
Lau rie jobbnál jobb fogásain! Noha a fiatalúr lassacskán elvégezte 
az egyetemet, éppoly nagy mókamester maradt, mint gyerekko-
rában volt. A legújabb heppje az volt, hogy hétvégenként mindig 
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hazahozott valami új, hasznos, sőt zseniális árucikket az ifjú há-
ziasszony számára. Hol egy nagy zacskó szemrevaló ruhacsipeszt, 
hol egy pompás szerecsendió-reszelőt, ami az első használatkor 
szétesett, hol egy késfenőt, ami tönkretette az összes kést, hol 
egy seprűt, ami szépen felszedte a szőnyeg bolyhait, ellenben 
otthagyta rajta a piszkot, hol csodatisztító szappant, amitől le-
hámlott az ember kezéről a bőr, hol szupererős ragasztót, ami 
semmihez se ragadt, kivéve a rászedett vásárló ujjait, és a legkü-
lönfélébb bádogholmikat, egy malacperselytől kezdve egy szen-
zációs vízforralóig, amelynek gőzében maguktól tisztulnak meg 
az edények, már amennyiben fel nem robban a művelet során.

Meg hasztalan próbálta leállítani. John csak nevetett rajta, Jo 
meg így froclizta: Mr. Agyő! Ám Laurie-nak mániája volt, hogy 
támogassa a jenki találmányokat, és gondoskodjon barátai e 
téren való ellátásáról. Így aztán minden héten egy újabb őrült-
séggel jelent meg.

No de végül minden elkészült, olyannyira, hogy Amy jóvoltá-
ból minden szobában ahhoz illő színű szappan díszelgett, Beth 
jóvoltából pedig gyönyörűen megterített ebédlőasztal várta az 
első étkezést. 

– Elégedett vagy? Elég otthonosnak találod a házat? Úgy ér-
zed, boldog leszel benne? – kérdezgette Mrs. March, miközben 
leányával kart karba öltve végigjárták az új birodalmat, még a 
szokottnál is gyengédebb közelségben egymáshoz. 

– Igen, Mama, tökéletesen elégedett vagyok, hála neked. El 
sem mondhatom, mennyire boldog vagyok! – felelte Meg, de a 
tekintete mindennél többet mondott. 

– Azért egy-két szolgáló elkelne a házban – szólt a kérdéshez 
Amy a nappaliból kilépve, ahol azt próbálta eldönteni, hogy a 
bronz Merkur-szobor vajon a kandallópárkányon mutat jobban, 
vagy valahol máshol. 

– Anyával már beszéltünk erről, és én arra jutottam, hogy 
egy előre inkább az ő példáját követem. Igazán nincs itt olyan 
sok munka, ráadásul itt van nekem Lotty besegíteni meg elin-
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tézni ezt-azt, úgyhogy direkt jól jön egy kis tennivaló, hogy ne 
lustuljak el, és ne hiányozzatok olyan nagyon – felelte megfon-
toltan a nővére. 

– Sallie Moffatnak négy is van! – erősködött Amy.
– Meg házában el sem férne négy, vagy ha igen, az úr meg 

az úrasszony kénytelen volna a kertben sátorozni – kottyantott 
közbe Jo, aki nagy kék kötényben az utolsó dörzsöléseket ejtette 
meg a csillogó kilincseken. 

– Sallie jómódú ember felesége, nagy házat visz, amihez hoz-
zátartozik a nagyszámú cselédség. Meg és John szerényen kezdik 
közös életüket, de kétségem sincs, hogy legalább annyi boldog-
ság lesz ebben a kis házban, mint abban a nagyban. Nagy hiba, 
ha egy fiatal lány mással sem törődik, mint hogy puccoskodjon, 
másokat ugráltasson és pletykálkodjon. Amikor én férjhez men-
tem, alig vártam, hogy az új ruháim elkopjanak vagy elszakad-
janak, és végre örömömet leljem abban, hogy megvarrjam őket, 
mivel módfelett beleuntam a horgolásba és zsebkendőhímzésbe. 

– Miért nem mentél ki a konyhába főzni valamit, ahogy Sally 
szokta, csak úgy szórakozásból? – kérdezte Meg, aztán hozzá-
tette: – Igaz, abból többnyire csak kotyvalék lesz, ki is nevetik 
érte a szolgálók.

– Egy idő után kimentem, valóban, de nem azért, hogy „koty-
vasszak”, hanem hogy megtanuljam Hannah-tól, mit hogyan 
kell, és a szolgálóim ne nevethessenek rajtam. Akkor ez csak 
játék volt, de aztán eljött az idő, amikor őszintén hálás voltam, 
hogy nemcsak az akaratom, hanem a készségem is megvolt ah-
hoz, hogy tápláló ételeket főzzek a gyermekeimnek, és magam 
végezzem el a házimunkát, amikor már nem futotta segítségre. 
Te a másik végén kezded, csillagom, ám mindannak, amit most 
megtanulsz, hasznát veheted majd akkor is, ha Johnnak majd 
jobban megy, mivel még a legúribb ház asszonyának is tudnia 
kell, milyen munkát várhat el, ha azt akarja, hogy jól és becsü-
lettel szolgálják. 

– Igen, mama, ez egész biztosan így van – felelte Meg, tisz-
telettel hallgatván végig minden anyák legjobbikának ezt a kis 
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prédikációját. – Tudod, hogy ezt a kuckót szeretem a legjobban 
ebben az én kis babaházamban? – tette hozzá egy perccel ké-
sőbb, amikor, immár az emeletre érve, bepillantottak a nyitott 
vászonneműs faliszekrénybe. 

Itt Beth szorgoskodott: élvezettel rendezgette a hófehér pár-
nákat-lepedőket a polcokon. Mindhárman elnevették magukat, 
mivel ennek a stafírungnak a története igen vicces volt. March 
néni ugyanis, aki annak idején kijelentette, hogy ha Meg hoz-
zámegy „ahhoz a Brook fiúhoz”, akkor egy vasat se remélhet 
tőle, komoly probléma elé került, amikor a haragja elszállván 
kénytelen volt visszavonni ezt az ígéretét. A szavát nem szeghet-
te meg, de valahogy ki kellett ókumlálnia, hogy mégse kelljen 
betartania. Végül sikerült kitalálnia egy tervet, amelyet minden 
szempontból kielégítőnek talált. Mrs. Carrolt, Florence mamáját 
kérte fel, hogy a Megnek szánt tekintélyes mennyiségű ágy- és 
asztalneműt megvegye, megvarrassa és monogramoztassa, majd 
pedig küldje el a saját nászajándékaként. Mrs. Carrol ezt az utolsó 
betűig teljesítette, ám a titok kiszivárgott, a család nagy mulat-
ságára, mivel March néni úgy viselkedett, mint akinek fogalma 
sincs semmiről, és bizonygatta, hogy ő bizony semmit sem fog 
adni az ódivatú gyöngysoron kívül, amit már réges-rég odaígért 
annak a lánynak, akinek elsőként kötik be a fejét. 

– Ez igazi háziasszonyi ízlésre vall! Volt nekem egy barátnőm, 
aki összvissz hat lepedővel kezdte a háztartását, de a vendéglá-
táshoz kézmosó csészéket is tett az asztalra, hogy kitegyen ma-
gáért – mondta Mrs. March, közben elismerőleg megveregetve 
a finom damasztabroszokat.

– Hát, nekem egyetlen kézmosó csészém sincs, ez az ágyne-
műkészlet viszont életem végéig ki fog tartani Hannah szerint 

– felelte Meg elégedetten, amire minden oka meg is volt. 
– Jön Mr. Agyő! – kiáltott fel lentről Jo. Nyomban lesiettek 

mind a hárman Laurie fogadására, akinek hétvégi látogatásai 
fontos eseményt jelentettek csendesen folydogáló életükben.

Magas, széles vállú fiatalember trappolt öles léptekkel az úton, 
rövidre nyírt haján filckalap, bő szabású kabátja vidáman libe-
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gett utána. Nem bajlódva a kapunyitással, átlépett az alacsony 
kerítésen, és egyenesen Mrs. March felé tartva vidáman, kitárt 
karokkal köszöntötte:

– Itt vagyok, Mamika! Igen, minden rendben.
Az utóbbi szavakkal az idős hölgy kedvesen kérdő tekintetére 

válaszolt, aki a fiú csillogó szemébe nézve egy anyai csókkal le 
is zárta a kis szertartást. 

– Ezt Brookné asszonyságnak hoztam, a készítő gratulációival 
és bókjaival egyetemben. Üdv néked, tündéri Beth! Ejha, Jo, mi-
lyen üdítően bájos vagy ma is! Amy, te meg oly szép lettél, hogy 
az már túl sok is egyetlen leánynak. 

Miközben beszélt, Laurie egy barna papírba csomagolt vala-
mit nyomott Meg kezébe, meghúzkodta Beth hajszalagját, meg-
bámulta Jo kötényét, színpadias elragadtatással térdre esett Amy 
előtt, végül körbeparolázott, miközben mindenki egyszerre kez-
dett beszélni. 

– John hol van? – kérdezte aggodalmaskodva Meg.
– Az engedélyt szerzi be a holnapi nagy napra.
– Ki nyerte meg az e heti meccset, Teddy? – érdeklődött Jo, aki 

tizenkilenc esztendeje ellenére még mindig kitartó érdeklődést 
tanúsított a fiúsportok iránt. 

– Hát mi, természetesen! Kár, hogy nem láttál minket!
– Hogy van a bájos Randal kisasszony? – kérdezte Amy, jelen-

tőségteljes mosollyal.
– Kegyetlenebb, mint valaha. Nem látszik rajtam, hogy majd 

elepedek? – felelte Laurie, és egy melodrámai sóhaj kíséretében 
széles mellkasára csapott. 

– Nos, mi a legújabb szerzeményed? Gyerünk, Meg, bontsd 
ki! – mondta Beth, kíváncsi tekintettel vizsgálva a kidudorodó 
csomagot. 

– Ez, kérem alássan, egy felettébb hasznos holmi minden ház-
ban, tűz vagy betörés esetére – magyarázta Laurie, miközben a 
csomagból előbukkant egy kereplő. – Ha a férjeura nincs itthon, 
és maga, Meg asszonyság, valamiért megijed, csak forgassa meg 
az utcai ablakban, és tüstént felveri az összes szomszédot! Csuda 
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egy szerkezet, nem igaz? – És rögvest bemutatót is tartott, amire 
mindenki rémülten fogta be a fülét. 

– Nagyon hálás vagyok! És ha már háláról van szó, nagy kö-
szönettel tartozol Hannah-nak, amiért megmentette az esküvői 
tortádat. Ugyanis idefelé jövet épp láttam, amikor a házatokba 
vitték, és ha nem védi olyan hősies elszántsággal, esküszöm, be-
lekóstoltam volna, annyira ellenállhatatlanul finomnak látszott!

– Istenem, Laurie, mikor fogsz már felnőni? – kérdezte anyai 
sóhajjal Meg. 

– Én igazán igyekszem, kedves asszonyom, de attól tartok, 
nemigen leszek már nagyobb, minthogy ezekben az elkorcsosult 
időkben a férfiak csak olyan hatlábnyira bírnak nőni – felelte a 
fiatalúr, akinek a feje nagyjából a csillárral volt egy magasság-
ban. – Gondolom, szentségtörés lenne bármit is a szájamhoz 
venni ebben a csilivili új házikóban, így aztán, noha farkaséhes 
vagyok, ne is kínáljatok semmivel! 

– Anya és én itt várnánk meg Johnt, úgyis maradt még egy s 
más elrendezni való – mondta Meg, és elsietett. 

– Mi meg Bethtel átmennénk Kitty Bryanthoz virágért, hogy 
legyen elég holnapra – tette hozzá Amy, miközben egy festői 
kalapot kötött még festőibb hajfürtjeire, maga is elégedetten a 
hatással. 

– Gyere legalább te, Jo, ne hagyj cserben egy jóbarátot! Hul-
lafáradt vagyok, kell egy kis támogatás hazafelé. De a kötényed 
le ne vedd, mert kiváltképp illik hozzád! – Jo zsebre tette ezt a 
kétes bókot (mondhatni, bő köténye zsebébe dugta), és a karját 
nyújtotta, hogy megtámogassa Laurie reszketeg lépteit.

– Ide figyelj, Teddy, szeretnék komolyan beszélni veled a hol-
napi napról – szólalt meg Jo, miközben kart karba öltve útnak 
indultak. – Meg kell ígérned, hogy rendesen viselkedsz, és eszed-
be sem jut kiötölni valami bolondságot, és elrontani, amit szé-
pen elterveztünk!

– Rendben, nem lesz bolondság!
– És ne vicceld el, amikor komoly dolgokról van szó!
– Én? Soha! Ellentétben veled!
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– És nagyon szépen kérlek, ne nézz rám a szertartás alatt, mert 
akkor biztosan elnevetem magam.

– Úgy fogok állni, hogy észre sem veszel, és úgy kizokoghatod 
magad, hogy ki se látsz könnyeid sűrű ködéből!

– Én nem szoktam sírni, kivéve ha valami nagy bánat ér.
– Mint például ha egy drága barátod egyetemi diáknak áll, 

ugyebár? – vetette közbe Laurie, sokatmondóan felnevetve.
– Na ne légy úgy oda magadtól, Laurie! Én csak azért pitye-

regtem kicsit, hogy a lányok ne érezzék magukat egyedül.
– Pont erről van szó. Mondd csak, Jo, milyen kedvében van a 

héten Nagyapa? Barátságos vagy harapós? 
– Nagyon is barátságos. Miért, csak nem kerültél megint va-

lami slamasztikába, és tudni szeretnéd, kihúz-e belőle? 
– Jaj, Jo, csak nem gondolod, hogy az anyád szemébe mernék 

nézni, és azt mondani, hogy minden rendben van, ha egyszer 
nincs? – torpant meg Laurie felfortyanva. 

– Dehogy gondolom!
– Hát akkor ne gyanakodj, légy oly szíves! Csupán egy kis 

pénzre lenne szükségem. – Ezzel továbbindult, némiképp 
megeny hülve. 

– Túl sokat költekezel, Teddy!
– Az ég szerelmére, nem én költekezem, a pénz költődik el 

magától, csuda tudja, hogyan, mert észre sem veszem, és hí-
re-hamva sincs. 

– Azért, mert annyira nagylelkű és jószívű vagy, hogy boldog- 
boldogtalannak kölcsönzöl, és képtelen vagy bárkinek is nemet 
mondani. Mi is hallottunk Henshaw barátodról, és hogy mi min-
dent tettél meg érte. Ha csak ilyenre menne el a pénzed, senki 
sem hibáztatna érte – szólt Jo meleg hangon. 

– Ja, nem volt ez olyan nagy dolog, csak ő kerített akkora fene-
ket neki. Te se hagytad volna, hogy egy ilyen derék fickó, aki tíz-
szer annyit ér, mint mi, világ lustái, halálra dolgozza magát, mi-
kor pedig csak egy kis segítségre volt szüksége. Ugye, hogy nem? 

– Nem bizony. Annak viszont semmi hasznát nem látom, hogy 
tizenhét mellényed és számtalan nyakkendőd álljon a szekrény-
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ben, és új kalapban gyere haza hétről hétre. Azt hittem, túlestél 
már a piperkőckorszakodon, de újra és újra kitör rajtad. Amint 
látom, most épp az a módi, hogy minél rémesebben nézzen ki 
az ember – drótkefeüstök, kényszerzubbony, narancssárga kesz-
tyű, szögletes orrú, otromba csizma. Ha mindez a csúfság olcsó 
lenne, nem szólnék egy szót sem, de egy vagyonba kerül, és csak 
az ember szemét sérti.

Laurie hátravetette a fejét, és akkorát nevetett ezen a kiro-
hanáson, hogy a fejéről leesett a kalapja, Jo pedig véletlenül rá-
taposott. Ez a merénylet alkalmat adott Laurie-nak arra, hogy 
miközben a meggyalázott kalpagot kettéhajtva a zsebébe tűrte, 
hosszan méltassa a trehány viselet előnyeit. 

– És kérlek, ne leckéztess annyit, ha egy csepp szíved is van! 
Épp eleget szenvedek egész héten, szeretném jól érezni magam 
leg alább akkor, amikor hazajövök. De üsse kő, holnaptól ele-
gánsan öltözködöm, kerül, amibe kerül, csak hogy a barátnéim 
elégedettek legyenek velem.

– Nem piszkálnálak, ha legalább a hajadat megnövesztenéd. 
Nem akarok előkelőt játszani, de nem szívesen mutatkozom 
olyan személlyel, aki úgy néz ki, mint egy ifjú díjbirkózó – je-
gyezte meg szigorú hangon Jo.

– Ez a puritán frizura jótékonyan hat a tanulásra, erre lett ki-
találva – vágott vissza Laurie, akit kétségkívül nem vádolhattak 
hiú sággal, minthogy szép göndör fürtjeit önként és dalolva vál-
totta fel a sündisznótüskékre.

– Apropó, Jo, én úgy veszem észre, hogy a kis Parker fiú telje-
sen belehabarodott Amybe. Folyton csak róla beszél, verseket ír, 
és úgy jár, mint aki holdkóros. Okosabban tenné, ha csírájában 
fojtaná el a bimbózó szenvedélyt. – Percnyi hallgatás után még 
bizalmas, fivéri hangon hozzátette: – Te nem így véled? 

– De bizony így. A következő néhány évben igazán nem hiány-
zik nekünk még egy esküvő. Az ég szerelemére, hát mit gondol 
az a két kölyök? – Jo olyan megbotránkozással kérdezte ezt, mint-
ha Amy és a kis Parker még a tizedik életévüket sem töltötték 
volna be. 
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– Korunkban minden felgyorsult, nem is tudom, hová jutunk 
így, kedves asszonyom! Úgy értem, Jo! Te is csak most bújtál ki 
a pelenkából, de ripsz-ropsz rád kerül a sor, mi meg majd sírha-
tunk! – csóválta a fejét Laurie a világ korcsosulásán.

– Ne aggódj, én nem vagyok könnyű eset. Nekem senki sem 
fogja megkérni a kezemet, ami végül is tiszta szerencse, hiszen 
minden családban kell lennie egy vénlánynak. 

– Hát, te nemigen adsz esélyt senkinek – felelte Laurie egy 
oldalpillantással, és napbarnított arca mintha árnyalatnyival pi-
rosabbra váltott volna. – Rejtegeted jellemed szelídebb oldalát, 
és ha egy szerencsétlen fickó véletlenül mégis meglátja, sőt nem 
tudja nem kimutatni, hogy az tetszik is neki, hát úgy bánsz vele, 
mint Mrs. Gummidge az udvarlójával, akit jeges vízzel öntött 
le, és olyan sündisznó leszel, hogy senki nem mer megérinteni, 
de még rád nézni sem. 

– Nem kedvelem én az ilyesmit. Van nekem dolgom épp elég, 
semhogy butaságokra fecséreljem az időt, és különben is rette-
netesnek tartom, amikor egy család csak úgy szétszakad. Ne is 
beszéljünk erről többet! Meg esküvője mindenkinek megzavarta 
a fejét, és másról sem fecsegünk, mint szerelmesekről és egyéb 
képtelenségekről. Váltsunk is témát, mielőtt még felhergelném 
magam! – És látszott rajta, hogy még egy óvatlan szó, és jeges 
vizet zúdít a provokatőr nyakába. 

Akármit is érzett Laurie, csak egy hosszú füttyentéssel adott 
hangot neki, no meg egy riasztó jóslattal, miközben elváltak a 
kapunál: 

– Emlékezz a szavamra, Jo! Te leszel a következő!
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