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1.

Polly megérkezik

– Tom, ideje indulni az állomásra. 
– Induljunk. 
– Csak te mész, én nem megyek ilyen nyirkos időben, kisi-

mulnának a göndör fürtjeim. Muszáj csinosan fogadnom Pollyt. 
– Csak nem várod el tőlem, hogy elmenjek valakiért, akit éle-

temben nem láttam? – Tom olyan rémült képet vágott, mintha 
arra kérte volna a nővére, hogy egy ausztrál vadembert kísér-
gessen. 

– Miért ne várnám el? A te dolgod kimenni Polly elé, és ha 
nem lennél ilyen morcos medve, szívesen mennél.

– Galádság! Gondoltam, hogy ki kell mennem elé, de azt 
mondtad, te is jössz. No, de azt lesheted, hogy még egyszer a 
barátnőid miatt töröm magam! Soha többé! – Tom méltatlanko-
dó s egyben eltökélt arckifejezéssel állt föl a kanapéról, bár ennek 
drámai hatását némileg rontotta a kócos haj és a gyűrött ruházat. 

– Ne dühöngj már! Majd ha Polly elment, ráveszem a mamát, 
hogy meghívhasd azt a szörnyű Ned Millert, akiért annyira oda-
vagy – mondta Fanny, remélve, hogy ezzel sikerül lecsillapítania 
Tom felborzolt kedélyét. 

– Meddig marad Polly? – kérdezte Tom, miközben egy heves 
fejmozdulattal próbálta helyrerázni rendetlen tincseit. 

– Egy-két hónapig. Aranyos lány, marasztalni fogom, amíg 
csak jól érzi magát. 

– Akkor, ha rajtam áll, nem marad sokáig – dünnyögte Tom, 
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aki a teremtés teljesen fölösleges csoportjának tekintette a lá-
nyokat. Tizennégy éves fiúk hajlamosak így vélekedni, és talán 
rendjén is van ez. De mert szeretnek bukfencezni, így módjuk 
lesz, képletesen szólva, egy igazán jó bukfencet végrehajtani, 
amikor három-négy évvel később alázatos rabszolgáivá válnak 
ugyanezeknek az „utálatos lányoknak”. 

– Igen ám, de miről ismerem meg? Sosem láttam, ő se látott 
engem. Neked is jönnöd kell, Fan – tette hozzá félúton az ajtó 
felé, ahol megtorpanásra késztette az a szörnyű gondolat, hogy 
idegen lányok tömegét kell végigkérdeznie, mielőtt rátalál a 
megfelelőre. 

– Nem lesz nehéz dolgod: olyan lányt szólíts meg, aki tanácsta-
lanul ácsorog, és jobbra-balra tekingetve keres minket. Ő egyéb-
ként biztosan rád ismer akkor is, ha nem vagyok ott, ugyanis 
leírtalak neki. 

– Na, akkor aligha! – Azzal Tom sebtében a tükörbe pillantott, 
és végigsimított göndör üstökén, teljesen biztosra véve, hogy a 
nővére csakis előnytelenül mutathatta be. Mert − ahogy „mi, fiúk” 
nagyon jól tudjuk − minden lánytestvér így szokta. 

– Indulj már, különben elkésel, és akkor mit gondol majd 
rólam Polly? – csattant föl Fanny, azzal a bizonyos türelmetlen 
éllel, amely különösen sérti a férfiúi méltóságot. 

– Azt fogja gondolni, hogy a barátnőidnél fontosabbak neked 
a bodor fürtjeid, és nagyjából igaza is lesz. 

Tom úgy érezte, ügyesen vágott vissza, és bár tökéletesen 
tisztában volt vele, hogy tényleg elkéshet, ráérősen ballagott, 
semmi pénzért nem sietett volna; igaz, amikor Fanny már nem 
látta, lábát a nyaka közé kapva próbálta behozni a lemaradást. 

– Ha én volnék az elnök, törvényben írnám elő, hogy minden 
fiút zárjanak el, amíg föl nem nő, mert nincs náluk undokabb – 
jegyezte meg Fanny, miközben lomhán cammogó öccse után né-
zett. De alighanem megváltoztatja a véleményét, ha látja a gyöke-
res átalakulást, amelyen Tom, miután befordult a sarkon, átesett: 
kivette a kezét a zsebéből, abbahagyta a fütyülést, begombolta 
a kabátját, és sapkáját fejébe húzva teljes gőzzel nekiiramodott. 
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Éppen akkor futott be a vonat az állomásra, amikor odaért, 
fújtatva, mint egy versenyló, rákvörösen a széltől és a nyargalástól. 

„És ha ő is olyan kontyszerű izét hord a feje búbján, mint a 
többi lány? Honnan tudjam, melyik ő? Ronda dolog volt Fanny-
tól, hogy nem jött velem!” – gondolta Tom egyre csüggedtebben, 
ahogy az állomáson hömpölygő tömeget és a mellette vonuló 
ifjú hölgyeket nézte. Szemlátomást egyikük sem keresett senkit, 
ezért nem szólította meg őket, viszont egy mártír tekintetével 
nézett minden újabb csoportra. „Ő lesz az”, döntötte el magá-
ban, amikor megpillantott egy pazarul öltözött, összefont karral 
ácsorgó lányt, akinek óriási kontyán parányi kalap ült. „Muszáj 
megszólítanom, úgyhogy essünk túl rajta.” Azzal lélekben föl-
készülve a keserves feladatra, lassan megközelítette a leányzót, 
akinek mintha szétcibálta volna a ruháit a szél, annyi selyemsza-
lag, csipke, fodor, bodor és toll libegett rajta. 

– Engedelmével, ha jól sejtem, Polly Miltonhoz van szeren-
csém – mondta Tom illedelmesen, és megállt a szellő borzolta 
idegen előtt. 

– Rosszul sejti – felelte az ifjú hölgy olyan hűvös tekintettel, 
amely belefojtotta Tomba a szót. 

– Hol az ördögbe lehet? – morogta Tom, miközben dühösen 
arrébb somfordált. Aztán meghallotta a háta mögött közeledő, 
fürge lépteket, és megfordult: kipirult arcú lányka szaladt felé 
az állomás túlsó végéből, szemlátomást jókedvűen. Mosolygott, 
integetett a táskájával, Tom hát megállt, megvárta. 

A  lány kezet nyújtott, és kék szemében szégyenlős, mégis 
huncut csillogással azt kérdezte: 

– Te vagy Tom, igaz? 
– Én. Honnan tudtad? – Tom úgy meglepődött, hogy észre 

sem vette, máris túlesett az utált kézfogáson. 
– Ó, hát Fannytól! Megírta, hogy göndör hajad van és vicces 

orrod, állandóan fütyülsz, és a szürke sapkádat egészen a hom-
lokodba húzod, úgyhogy azonnal rád ismertem – mondta Polly 
barátságos biccentéssel, és udvariasan óvakodva attól, hogy Tom 
haját „vörösnek”, orrát „piszének”, sapkáját pedig „ócskának” 
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 titulálja, noha e jellemzőket Fanny alaposan az emlékezetébe 
véste. 

– Hol vannak az utazóládáid? – jutott eszébe Tomnak a kö-
telessége, miután a lány a kezébe nyomta a táskáját, amit elmu-
lasztott elkérni tőle. 

– Apám azt mondta, várakozás helyett foglaljak mindjárt bér-
kocsit, így aztán rábíztam a poggyászjegyemet egy kocsisra, aki 
ott vár a ládámmal. – Polly elindult egyetlen szerény csomagja 
felé, nyomában Tommal, akit némileg elkedvetlenített, hogy a 
figyelmesség terén máris elkövetett egy hibát. 

„Hál’ istennek nem játssza az ifjú hölgyet! Fanny nem is mond-
ta, hogy csinos. Valószínűleg nem városi lány”, gondolta Tom, 
miközben Polly mögött lépkedett, és kedvtelve nézte az előtte 
táncoló barna fürtöket. 

Ahogy elindult a kocsi, Polly rugózott egyet az ülésen, és föl-
nevetett, mint egy elragadtatott gyerek. 

– Hogy én mennyire szeretek ilyen szép kocsin utazni, nézni 
ezt a sok előkelő házat, és jól érezni magam! Te nem? – kérdez-
te, de tüstént összekapta magát, mint akinek hirtelen eszébe jut, 
hogy látogatóba megy. 

– Nem annyira – válaszolta Tom szinte gondolkodás nélkül, 
mert hirtelen nyomasztónak érezte, hogy össze van zárva egy 
vadidegen lánnyal. 

– Hogy van Fanny? Miért nem jött ő is? – kérdezte Polly il-
ledelmesen, de izgatottan röpködő pillantásának nem tudott 
parancsolni. 

– Félti a göndör fürtjeit – mosolygott Tom, és ettől az alávaló 
árulástól úgy érezte, ismét önmaga. 

– Mi ketten viszont nem ijedünk meg egy kis nyirkosságtól. 
Igazán hálás vagyok, hogy kijöttél elém. 

Ez kedves volt Pollytól, és Tomnak jólesett, hogy vörös haját 
− ez volt a gyenge pontja! − Polly együtt emlegette a maga csinos 
barna fürtjeivel; így mintha az ő haja is veszített volna rezes fé-
nyéből. Meg aztán nem is csinált semmit, csak néhány lépéssel 
arrébb vitte a táskát, Polly mégis megköszönte. Tom olyan hálás 
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volt neki, hogy a frissen támadt bizalom jeleként mindjárt bele-
markolt a zsebébe, és megkínálta a lányt földimogyoróval, abból 
ugyanis mindig volt nála bőven; így aki az elszórt mogyoróhéjak 
után ment, őt is könnyen megtalálta.

Ám a kínálás utáni pillanatban eszébe jutott, hogy Fanny 
közönségesnek tartja a földimogyorót, vagyis ő most szégyent 
hozott a családjára. Így hát kidugta a fejét a kocsi ablakán, és 
olyan sokáig maradt így, hogy Polly végül megkérdezte, nincs-e 
valami baj. „Ugyan, kit érdekel egy ilyen kis vidéki fruska!”, pö-
fögött magában Tom férfiasan, és innentől fogva mintha bele-
bújt volna a kisördög. 

– Úgy látom, felöntött a garatra, de azért remélhetőleg ura a 
lovainak – felelte gonoszul, nyugodt beletörődést színlelve. 

– Csak nem részeg a kocsis? Jóságos ég! Szálljunk ki! Lehet, 
hogy megbokrosodnak a lovak? Nagyon meredek itt az út, sze-
rinted biztonságos? – kiáltotta szegény Polly, Napóleon-kalappá 
lapítva kis hódprém kalapját, ahogy a félig nyitott ablakon ki-
dugta a fejét a szélbe.

– Sokan járnak erre, biztosan lesz, aki segít, de talán ajánla-
tos kiülnöm a bakra, a kocsis mellé. – Tom valósággal sugárzott, 
hogy ilyen remek ötlete támadt. 

– Menj, ha nem félsz! A mamám borzasztóan aggódna értem, 
ha ilyen messze az otthonomtól valami bajom esne! – kiáltotta 
Polly kissé kétségbeesve. 

– Ne aggódj! Majd én ügyelek az öregre meg a lovakra. – Azzal 
Tom kibújt az ajtón, és míg áldozata tovább reszketett a fülkében, 
felkapaszkodott az öreg kocsis mellé, ahol kedvére élvezhette a 
szabadságot, no meg a földimogyorót. 

Fanny röpült, hogy megölelje az ő „drága Pollyját”. 
– Elejtettem! – rikkantotta Tom, a rettenthetetlen vadász, aki 

hazavitte az értékes vadat. Fanny azonnal az emeletre terelte 
Pollyt, Tom pedig, miután bemutatott egy dupla sasszét a láb-
törlőn, az ebédlőbe vonult, és fél tucat aprósüteménnyel pótolta 
az elhasznált energiát. 

– Nem vagy fáradt? Nem akarsz lepihenni? – kérdezte Fanny, 
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s letelepedett Polly ágyának szélére. Miközben csacsogott, szem-
ügyre vette barátnője öltözékének minden darabját. 

– Nem. Kellemesen utaztam, és a részeg kocsist kivéve nem 
volt semmi baj; de Tom kiült mellé a bakra, és felügyelt rá, úgy-
hogy nem féltem olyan nagyon – felelte ártatlanul Polly, és leve-
tette egyszerű szabású kabátját meg a kalapot, amelyen egyetlen 
tollacska sem ékeskedett. 

– Sületlenség! Dehogy volt részeg az a kocsis! Tom csak azért 
találta ki, hogy ne kelljen melletted ülnie. Ki nem állhatja a lá-
nyokat! – mondta Fanny fensőbbséggel. 

– Tényleg? Pedig nagyon kedves, kellemes modorú fiúnak lát-
szott! – Polly szeme elkerekedett a meglepetéstől. 

– Egy szörnyeteg, és ha szóba állsz vele, halálra szekíroz. Min-
den fiú rémess, de ő a legrémessebb, akit életemben láttam!

Fanny egy divatos iskolába járt, ahol a lányok olyan buzgón 
tanulták a franciát, a németet és az olaszt, hogy a helyes min-
dennapi beszédre már nem maradt idejük. Polly Tomba vetett 
bizalma erősen megrendült, ezért eldöntötte magában, hogy 
nem foglalkozik vele többet, és témát váltott. Elismerően nézett 
körül a tágas, csinos szobában: 

– Csodálatos! Soha nem aludtam baldachinos ágyban, és ilyen 
finom kis fésülködőasztalkám sem volt még. 

– Örülök, hogy tetszik, de könyörgök, a többi lány előtt ne 
mondj ilyet – válaszolta Fanny, és arra gondolt, bárcsak Polly is 
hordana fülbevalót, mint minden lány. 

– Miért ne? – kérdezte Polly csodálkozva. – Mi rossz van ab-
ban, ha az embernek tetszik mások holmija, és ezt ki is mondja? 

– Ó, ők mindenkit kinevetnek, aki csak egy kicsit is furcsa, az 
pedig nem kellemes. – Fanny ugyan nem használta a „vidékies” 
szót, de sejteni lehetett, hogy erre gondol. 

Pollynak kínos érzése támadt. Elgondolkodó arccal rázta ki 
fekete selyemköténykéjét, és elhatározta, hacsak teheti, nem tesz 
célzást az otthonára. 

– Mostanában sokat gyengélkedem, és a mama beleegyezett, 
hogy amíg itt vagy, ne menjek mindennap iskolába – mondta 
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Fanny. − Elég, ha hetente kétszer-háromszor megyek, hogy a ze-
nében és a franciában ne maradjak le. A papa azt mondta, ha van 
kedved, te is jöhetsz. Tarts velem, jól fogsz szórakozni! 

Pollyt kissé meglepte, hogy barátnője ennyire lelkesedik az 
iskola iránt. 

– Ha mindegyik lány olyan előkelően öltözik és olyan okos, 
mint te – riadt vissza Polly a gondolattól −, akkor kicsit tartok 
az iskoládtól. 

– Ugyan! Emiatt ne fájjon a fejed! Majd én úgy felöltöztetlek, 
hogy nem lesz rajtad semmi furcsa.

– Furcsa vagyok? – ütközött meg Polly, de titkon remélte, hogy 
a „furcsa” szó nem jelent különösebben rosszat. 

– Nagyon aranyos vagy, és sokkal csinosabb, mint múlt nyá-
ron, csak máshogy neveltek és máshogy viselkedsz, mint mi… 
érted? – kezdte Fanny, de nehezére esett a magyarázat. 

– Hogyan máshogy? – kérdezte Polly, mert szerette érteni a 
dolgokat. 

– Hát, például úgy öltözködsz, mint egy kislány. 
– Miért ne, ha az vagyok? – Polly tanácstalanul nézett a tükör-

be, szemügyre véve kötött anyagú, egyszerű kék ruháját, magas 
szárú, erős cipőjét és rövid haját. 

– Tizennégy éves vagy: mi ebben a korban már ifjú hölgynek 
tekintjük magunkat – folytatta Fanny, és a tükörben önelégült 
tekintetet vetett a fején tornyosuló hajtömegre, a homlokába 
göndörödő frufrura és a hátán leomló hajzuhatagra, majd ugyan-
így mérte végig széles selyemövvel, kis turnűrrel, fényes gom-
bokkal, csipkével, szalagcsokrokkal és ki tudja, mi mindennel 
díszített, skarlátvörös-fekete ruháját. Nyakában nyitható medál 
lógott, fülében fülbevaló csilingelt, övén láncos óra, a kezén pe-
dig, amelyre ráfért volna egy kis szappan és víz, számos gyűrű 
csillogott-villogott. 

Polly pillantása egyik kis alakról a másikra vándorolt, de úgy 
vélte, kettejük közül Fanny a furcsább; Polly kisvárosban élt, 
nemigen értett a nagyvárosi divathoz. Fanny eleganciája nem 
maradt rá hatástalan, és barátnője impozáns otthonát is most 
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látta először − összeismerkedésüket egy harmadik barátnőnek 
köszönhették, aki Pollyék szomszédságában lakott, és akinél 
Fanny egyszer látogatóban járt. Polly azonban nem volt hajlan-
dó zavartatni magát kettejük különbözősége miatt; egy perc sem 
telt belé, máris nevetett megint, és elégedetten jegyezte meg: 

– Én egy csöppet se bánom, hogy egyszerűen öltöztet a ma-
mám. Nem is tudom, mihez kezdenék, ha annyi cicoma lenne 
rajtam, mint rajtad. Sosem felejted el fölemelni a selyemöved 
végét, vagy eligazítani a redőidet, amikor leülsz? 

Mielőtt Fanny válaszolhatott volna, valaki visítani kezdett 
a földszinten.

– A húgom, Maud. Egész nap csinálja a cirkuszt! – Ekkor ki-
vágódott az ajtó, és egy hat-hét éves kislány rontott be rajta böm-
bölve. Polly láttán megtorpant, rábámult a vendégre, aztán ott 
folytatta a bömbölést, ahol abbahagyta. Majd Fanny ölébe vetette 
magát, és azt kiabálta: 

– Tom kinevet! Szólj vá, hogy hagyja abba! 
– Miért, mit csináltál? Ne visíts már annyira, megrémíted 

Pollyt! 
– Én csak azt mondtam, hogy hideg kvémet ettünk tegnap 

este a zsúvon, ő meg kinevetett! 
– Fagylaltot, te buta! – nevetett Fanny is, akárcsak Tom. 
– Mindegy! Akkov is hideg volt, én az enyémet föl is me-

legítettem a kályhavostélyon, és úgy finom volt, de Willy Bliss 
váöntötte az új vuhámva. – Azzal Maud újra zokogni kezdett 
többszörös bánatában. 

– Menj szépen Katyhez! Morcos vagy ma, mint egy medve-
bocs! – mondta Fanny, és eltolta Maudot. 

– Katy nem bív szóvakoztatni, pedig engem szóvakoztatni kell, 
mevt ingevlékeny vagyok, a mama mondta! – zokogta Maud, 
szemlátomást abban a tévhitben, hogy az ingerlékenység valami 
különleges betegség. 

– Gyere szépen ebédelni, az majd elszórakoztat. – Azzal Fanny 
fölállt, és mint a röpülni készülő madár, tollászkodó mozdula-
tokkal megigazgatta a ruháját. 
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Polly remélte, hogy nem találkozik a „szörnyeteggel”, de az 
bizony ott volt, és az ebéd alatt egyfolytában a lehető legtola-
kodóbb módon bámulta őt. A családfő, Mr. Shaw igen elfoglalt 
ember benyomását keltette. Üdvözölte Pollyt, s reményét fejezte 
ki, hogy jól érzi majd magát náluk, aztán szemlátomást megfe-
ledkezett róla. A sápadt, ideges Mrs. Shaw nyájasan fogadta a 
kis vendéget, és elhalmozta figyelme jeleivel. Az idős, halk sza-
vú Madam Shaw pedig, aki fodros csipkefőkötőt viselt, egészen 
izgalomba jött, amikor meglátta Pollyt: 

– Nahát! Szakasztott az anyja, az a drága asszony! Mondd, 
kicsim, hogy van édesanyád? – És szemüvege fölött folyton a jö-
vevényt vizslatta, míg szegény Pollynak teljesen el nem ment az 
étvágya Tom és nagyanyja tekintetének kereszttüzében. 

Fannynak be nem állt a szája, Maud pedig addig izgett-moz-
gott, amíg Tom kilátásba nem helyezte, hogy ráborítja a nagy 
levesestál fedőjét; ettől viszont olyan sivításban tört ki, hogy 
elszállításához a végtelen türelmű Katyt kellett segítségül hívni. 
Polly megkönnyebbült, amikor a feszélyezett hangulatú ebéd 
véget ért, és mindenki ment a dolgára. Fanny megmutatta neki 
a házat, aztán varrónőhöz hívták, így Polly magára maradt a 
tágas nappaliban. 

Egyáltalán nem bánta, hogy egy kicsit egyedül lehet; szem-
ügyre vette a nappali csinos berendezési tárgyait, aztán halkan 
dudorászva járkálni kezdett a süppedős, virágmintás szőnyegen. 
Lassan bealkonyult, már csak a kandalló vöröses fénye töltötte 
be a szobát. Aztán belépett Madam Shaw. 

– Ismerem ezt a szép régi dallamot. Énekeld el nekem, kicsim. 
Sok éve nem hallottam. 

Polly nem szívesen énekelt idegenek előtt, mert képzetlen 
volt: egész tudományát az anyjának köszönhette, aki sok dolga 
mellett olykor zenére tanította. Azonban arra nevelték, hogy tisz-
telje az öregeket, s mert oka sem volt, hogy megtagadja Madam 
Shaw kérését, engedelmesen leült a zongorához. 

– Öröm hallgatni téged. Énekelj még, drága Polly! – biztatta 
kedvesen Madam Shaw. 
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Pollynak jólesett a dicséret, és nekibátorodva eresztette ki 
üde, behízelgő hangocskáját. Ismerte mind a megunhatatlan 
régi kedves melódiákat, de legjobban a skót dalokat – amilyen 
a Sárga hajú legény, a Jock o’ Hazeldean, a Hanga sűrűjében vagy 
az Aberfeldie nyírfák − szerette. És mire az utolsó dalhoz, a Char-
lie király egészségére címűhöz ért, a nagy zongora és a kicsi lány 
hangja egészen betöltötte a nappalit.

– Ezt nevezem! Énekeld el még egyszer! – csattant föl ekkor 
Tom hangja, aztán a vörös kobak is előbújt a magas, fekete szék-
támla mögül, ahol addig rejtőzött. 

Polly összerezzent, hiszen azt hitte, egyetlen hallgatója a tűz 
mellett bóbiskoló öreg hölgy. 

– Nem tudok többet énekelni, fáradt vagyok – mondta hűvö-
sen, és odament Madam Shaw-hoz, mire a vörös kobak eltűnt, 
mint egy meteor. 

Az öreg hölgy magához húzta és a térdére ültette a kislányt, 
és olyan kedves pillantással nézett rá, hogy Polly a díszes főkötő-
ről is megfeledkezve bizalommal viszonozta a mosolyát; örült, 
hogy egyszerű muzsikájával ilyen jól el tudta szórakoztatni a 
hallgatóját.

– Hadd nézzelek – mondta Madam Shaw, finoman megcsip-
kedve Polly rózsás orcáját. – Rég nem láttam ilyen üde kis arcot!

Polly furcsállta, amit hallott, úgyhogy megkérdezte: 
– Fanny és Maud talán nem kislány?
– De nem ám! Fanny már vagy két éve ifjú hölgy, Maud pe-

dig elkényeztetett kisgyerek. De a te édesanyád bölcs asszony, 
okosan nevel téged.

„Furcsa egy öreg hölgy!”, gondolta Polly, de tiszteletteljesen 
„igen, asszonyom”-mal felelt, és a tűzbe bámult. 

– Ugye nem érted, amit mondok? – kérdezte Madam Shaw, 
még mindig finoman tartva Polly állát.

– Nem, nem egészen értem.
– No, drágám, akkor elmagyarázom. Az én időmben a tizen-

négy-tizenöt évesek nem öltöztek a legutolsó divat szerint, és nem 
jártak olyan vagy majdnem olyan összejövetelekre, mint a fel-
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nőttek. Nem éltek tétlen, kótyagos, egészségtelen életet, és nem 
csömörlöttek meg húszéves korukra. Mi gyerekek maradtunk 
tizennyolc éves korunkig, gyerek módra dolgoztunk, tanultunk, 
öltöztünk, játszottunk, és tiszteltük a szüleinket. És mintha ak-
kor hosszabbak lettek volna a napok, mint most.

Mire a mondat végére ért, az öreg hölgy láthatóan megfeled-
kezett Pollyról – csak ült, és paskolta a kezében fekvő párnás kis 
kezet, miközben egy megfakult képet nézett, amelyen egy copfos 
öregúr volt látható zsabós ingben.

– Az édesapja, asszonyom?
– Igen, kicsim. Drága édesapám. Haláláig én segítettem be-

gombolni a fodros ingeit. És az első keresményem akkor ütöt-
te a markomat, amikor apánk öt dollár jutalmat ígért annak a 
lányának, aki hatunk közül a legszebben tudja megstoppolni a 
selyemharisnyáját.

– Nagy büszkeség lehetett! – kiáltotta Polly érdeklődő arcki-
fejezéssel.

– Bizony, az volt. Megtanultunk főzni, kenyeret sütni; vékony 
kis pamutkesztyűt hordtunk, vidámak és virgoncak voltunk, 
mint a kiscicák. Mindannyian nagyszülők lettünk, és én vagyok 
az utolsó. Magam is hetven felé járok, de még van bennem erő, 
nem úgy, mint a menyemben, aki már negyvenévesen beteg.

– Engem is így neveltek, biztosan ezért nevez Fanny régimó-
dinak. Meséljen még a papájáról, kérem − mondta Polly.

– Az apámról. Soha nem hívtuk papának. És ha valamelyik 
fivérem „főnöknek” szólította volna, ahogy manapság szokták 
egyes fiúk, azt hiszem, kitagadta volna.

Madam Shaw itt kissé felemelte a hangját, és jelentőségtelje-
sen biccentett, de a másik szobából hallatszó könnyű horkolás 
arra engedett következtetni, hogy a kilőtt nyíl nem talált célba.

Mielőtt folytathatta volna, megjött Fanny, és örömmel újsá-
golta, hogy Clara Pird mindkettejüket meghívta aznap este szín-
házba, és hét órakor értük jön. Polly abbéli izgalmában, hogy 
máris bele fogja vetni magát a nagyvárosi élvezetekbe, szédült 
pillangó módjára, szinte öntudatlanul röpdösött föl-alá, míg 
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szembe nem találta magát a nagy zöld függönnyel, a csillogó 
színházban. Egyik oldalán Clara apja ült, a másikon Fanny, de 
egyikük sem foglalkozott vele, amiért Polly igen hálás volt, hi-
szen teljesen lekötötte a figyelmét mindaz, amit maga körül lá-
tott, vagyis képtelen lett volna beszélgetni. 

Azelőtt csak elvétve fordult meg színházban, és az a kevés szín-
mű, amit látott, zsenge korúaknak átdolgozott mese volt – for-
dulatos, sziporkázó, tele ártatlan, kacagtató badarsággal. Aznap 
este azonban újmódi darabot láthatott, amelyet már több száz-
szor játszottak zajos sikerrel, s amely elkápráztatta és izgalomba 
hozta a közönséget, sőt meg is rontotta a francia találékonyság és 
a tékozlón pazar amerikai kivitelezés együttes erejével. Pompás 
darab volt, roppant közönséges és nagyon divatos; a közönség 
imádta, és aki tehette, rohant megnézni. 

Polly először azt hitte, a mesék világába csöppent: csak a fény 
és szépség világában táncoló, éneklő, sziporkázó lényeket látta, 
hamarosan azonban már a dalokra és párbeszédekre is odafigyelt, 
és ekkor tovatűnt a káprázat. A gyönyörű jelenések alpári nótá-
kat zengtek, közönségesen beszéltek, és általában véve szégyené-
re váltak a Polly által ismert és szeretett régi vágású manóknak.

Kis hősnőnk túlságosan ártatlan volt ahhoz, hogy a tréfá-
nak akár csak a felét is megértse, és sűrűn elcsodálkozott, vajon 
min nevetnek az emberek; de amint alábbhagyott az első bűvö-
let, kezdte kényelmetlenül érezni magát, és egyre biztosabban 
hitte, hogy az édesanyja nem örülne, ha látná őt a színházban 

− már bánta is, hogy elment. Minél többet értett a bonyodalom-
ból − mert gyors felfogású volt, meghallotta a körülötte folyó 
sutyorgást is, gyorsan járt a szeme, és az ösztönei sem hagyták 
cserben −, annál rosszabbnak tűnt az egész. Aztán peckesen 
bemasírozott a színpadra huszonnégy zsokénak öltözött lány: 
csípőjüket riszálva dobogtak a csizmájukkal, pattogtatták az os-
torukat és kacsintgattak a közönségre, de Polly egy cseppet sem 
találta mulatságosnak ezt a produkciót, és örült, amikor a nők 
elvonultak. Majd újabb lánysereg bukkant fel áttetsző ruhában, 
derekukon arany rojtokkal, és szegény, divathoz mit sem értő 
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Polly azt sem tudta, mitévő legyen: megijedt és meg is botrán-
kozott egyszerre. Ült hát, és a színházjegyére meredt, miközben 
egyre jobban átforrósodott az arca. 

– Mit pirulsz olyan nagyon? – kérdezte Fanny, amikor a kifes-
tett leányzók eltűntek. 

– Szégyellem magam miattuk – suttogta Polly, és megköny-
nyebbülten felsóhajtott. 

– Te kis buta, pontosan ugyanúgy csinálják, mint Párizsban, 
a tánc pedig nagyszerű! Eleinte furcsa, de később megszokod, 
megszoktam én is. 

– Máskor nem jövök – mondta Polly a lázadó ártatlanság el-
szántságával, mert inkább meggyötörte, nem pedig gyönyörköd-
tette az előadás. Nem tudta, milyen könnyen lehet „hozzászokni”, 
de neki megfelelt úgy is, ha csak ritkán hozzák hasonló kísértés-
be. Nem tudta megmagyarázni az érzést, de bizony örült, hogy 
hazamehet abba a biztonságos házba, ahol a nagymama várja 
őket, meg egy jó, kényelmes ágy. 

– Jól szórakoztál, drágám? – kérdezte a nagymama Polly ki-
gyúlt arcát, lázas tekintetét fürkészve.

– Nem akarok goromba lenni, de nem – válaszolta Polly. – Vol-
tak benne ragyogó részek, de leginkább azt éreztem, hogy sze-
retnék a föld alá süllyedni. Úgy láttam, a közönségnek tetszik a 
darab, de én illetlennek találtam.

Miután Polly véleményt nyilvánított, amit azzal is hangsú-
lyozott, hogy éppen levetett csizmáját a kelleténél energikusab-
ban dobta le, Fanny elnevette magát, majd a hallt körbetáncolva 
módosította a Polly által elmondottakat.

– Polly meg volt döbbenve, nagymama! Óriási szemeket me-
resztett, vörös lett, mint a pipacs, és volt egy pillanat, amikor 
attól féltem, mindjárt sírva fakad. Adódtak furcsa helyzetek, de 
természetesen semmi illetlen nem volt a darabban, különben a 
magunkfajta el se ment volna. Hallottam, amikor Mrs. Smythe 
Perkins azt mondta: „Bűbájos kis darab, éppen olyan, mint az 
imádott Párizsban!” Márpedig ő élt külföldön, és tudja, miről 
beszél.
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– Bánom is én! Biztosra veszem, hogy ez a darab nem kislá-
nyoknak való, különben nem szégyelltem volna úgy magam! 

– kiáltotta Polly kissé zavarban, de határozottan: őt aztán Mrs. 
Smythe Perkins sem győzi meg!

– Azt hiszem, igazad van, drágám, de mert vidéken éltél, még 
nem vetted észre, hogy a szemérmesség kiment a divatból. – 
A nagymama Polly homlokára lehelt egy puszit, és magára hagyta 
a kislányt, ő pedig azt álmodta, hogy zsokéruhában táncol egy 
óriási színpadon, míg Tom egy nagy dobot püföl a zenekarban. 
A nézők mind apja vagy anyja arcát viselték, és szánakozva,  óriási 
szemeket meresztve és pipacsvörösen nézték őt.
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