
A tündérerdő madártalan egének kékje lassan 
narancsba hajlott, s rövid időre elzöldült, mielőtt 
a fényeket kioltotta volna a szürkület. A fák 
vasszíne feketére váltott, és az ágak közül kelő, 
fémszagú szél baljósan sziszegett. Hűvösödött. 
 Emese még mindig a lépcsőn ült. Fázott, de nem 
szívesen ment volna be a várba. A lombokat 
nézte, a hollót, s közben gondolkodott. Nem 
jutott sokra: agya zsibbadt volt, és gondolatai 
egyre ugyanazokon a pályákon zakatoltak. 
 A madár a legszélső ágról figyelte. Nyugodtan 
ült, mert ő sem moccant, csak néha tollászkodott 
egy keveset, hogy aztán meglepően értelmes 
tekintetét visszafordítsa rá. Másnak tűnt, mint a 
többi állat, a halovány illat, amely áradt felőle, a 
sajátja volt, hasonló Rabonbánéhoz, Anyáéhoz és 
az övéhez. Valamiben mindannyian egyek. 
 – Na, mi van? – kérdezte tőle halkan, rekedten. 
 A holló nem felelt, csak egy kicsivel közelebb 
ugrott az ágon. Szelídnek tűnt. 
 – Csak tudnám, mit bámulsz... 
 A fák árnyéka megnyúlva kúszott végig a füvön. 
Hirtelen kinyújtotta a kezét felé. 
 – Hé! Gyere! Na, gyere ide! 

 A madár megdermedt, s mintha elgondolkodott 
volna, aztán lassan széttárta a szárnyát, és 
odaröppent Emese csuklójára. Nehezebb volt, 
mint elsőre sejtette, karmai finoman karistolták 
bőrét. 
 – Ki vagy? 
 Borostyánszín szem villogott vissza rá. 
Közönséges madárnak tűnt, de néha a tekintete 
mintha megváltozott volna: fájdalom villant 
benne, felindultság. A fekete szembogár fénye 
hol megtört, mintha árnyék borult volna rá, hol 
már-már emberi értelemmel csillogott. 
 – Ki vagy? – kérdezte ismét, és fölemelte a 
másik kezét, hogy megérintse a madarat. 
Váratlanul kihűlt az értelem a szemében, és a 
hosszú csőr lecsapott. Emese még időben 
elrántotta a fejét, föltartott tenyerébe mintha ár 
szűrődött volna. A holló károgva csapkodott 
szárnyával, és többször belecsípett a kezébe – 
félő volt, hogy az arca lesz a következő, amikor a 
madár hirtelen megdermedt, és rámeredt. 
 Fájdalom, harag és szégyen kavargott abban a 
pillantásban, ahogy a lélek, mintha ablakon át, 
kitekintett a madárból, utána a holló fölrebbent, 



és olyan közel suhanva el arca mellett, hogy 
szele megcsapta, fölrepült a toronyba. 
Utánakapott, de már nem érte el. 
 Tenyere vérzett, és látszott, hogy a seb körül be 
fog kékülni a bőr. Csak most érezte igazán a 
fájdalmat, és összeszorította ajkát, ahogy 
óvatosan megmozgatta ujjait. Finoman 
lenyalogatta a vért. 
 – Megcsípett a büdös? 
 Fölkapta fejét. Nem messze tőle alacsony 
emberke állt a szürke fűben, nagy kabátban, 
hosszú, selymesen fénylő, barna szőrű füle a 
válláig konyult le. Szakálla puhának tűnt, mintha 
bunda volna, és nem sörte, gombszeme sötéten 
villogott. 
 Fölpattant, és mellkasához szorította sebesült 
kezét. 
 Az emberke meghajolt. 
 – Firtos, szolgálatodra! – Amikor a lány nem 
szólt semmit, kinyújtotta a kezét. – 
Megnézhetem? 
 Bizalmatlanul bámult rá, aztán némán 
előrenyújtotta tenyerét. Az emberke lassan 
közelebb jött. Keze érintése meleg volt és puha, 

mintha alig látható pihék borítanák ujjait. Ahogy 
vaksin a seb fölé hajolt, szakálla 
végigcsiklandozta a lány tenyerét. Olyan volt, 
akár Adél rókakucsmája, amely mindig fönt volt 
a kalaptartón, de sosem hordta. Aztán Firtos 
fölnézett. 
 – Csúf vágás, az biztos. De forrasztófű nem kell 
hozzá – azzal elnevette magát; Emese azonban 
továbbra is komolyan nézte, még csak el sem 
mosolyodott. – Rabonbán itthon van? 
 – Bent. 
 – Ó, bent. Persze. Jössz, kis hölgy? – Elindult 
fölfelé a lépcsőn, meztelen, hosszú ujjú lába 
neszezve surrant végig a kövön. 
 Azt mondta volna, hogy nem, de éhes volt és 
pisilnie kellett, a fák közé pedig eddig sem mert 
belépni, és most, hogy megnyúltak az árnyékok, 
még kevésbé hitte, hogy lesz bátorsága hozzá. 
Előbb-utóbb vissza kell mennie a várba, és jobb 
most, hogy ezzel elkísérhet valakit, mint később, 
amikor teljesen nyilvánvaló lenne, hogy 
megfutamodott. 
 Felállt, leporolta fenekét, és az emberke után 
indult, aki ismerhette a járást, mert habozás 



nélkül átvágott a faliszőnyegekkel díszített 
előtéren a lépcsőhöz. 
 – Te itt laksz? – kérdezte tőle a lány. 
 Firtos megfordult, és elnevette magát. 
 – Ugyan! Nem engedné. 
 – Nem bizony – szólt Rabonbán fentről, majd 
lépteinek koppanó visszhangjai is követték. – 
Firtos? Vagy Tartód? 
 – Nem jönnék, ha nem Firtos volnék – mondta a 
másik halkan, és megállt az alsó lépcsőfokok 
egyikén, bevárta a vár urát. 
 – Ki az a Tartód? – kérdezte Emese, de nem 
figyeltek rá. 
 – Bizonyos ez? 
 Rabonbán lesétált a lépcsőn, és megállt az 
emberke mellett, aki csak az övcsatjáig ért föl. 
Megérintette a szakállas arcot, mire az lassan 
fölfelé fordult. Hosszan nézték egymást, aztán a 
férfi sóhajtott. 
 – Firtos vagy, ez igaz. Mégis nehezemre esik 
beengedni téged. 
 – Hogyan bizonyítsak? 
 – Te sehogy. Tebenned megbízom. A másikkal 
van gondom. 

 Az emberke megrázta a fejét. – Ő olyan, mint a 
forgószél. Senki nincs rá hatással. Még én sem. 
 Rabonbán fölemelte tekintetét, és meglátta 
Emesét. Jól tette, hogy nem mosolyodott el, 
jóllehet szája sarkát cibálta már a jókedv. A lány 
vállának feszültsége kicsit engedett. 
 – A vendégem vagy – mondta Rabonbán. – Vele 
viszont vigyázz! – intett az emberke felé. – Nem 
mindig az, akinek mondja magát. 
 Föllépdeltek a nyomában a lépcsőn. Az emberke 
Emese mellé zárkózott, és érdeklődve pillantott 
föl rá. 
 – Te nem vagy egészen közénk való, igaz? 
Először azt hittem, embergyerek vagy, de aztán... 
 Emese szigorúan nézett le rá – vigyázzak vele? 
Miért, ki ez? –, de a sötét gombszemekben nem 
látott mást, csak kíváncsiságot. 
 – Nem tudom, miről beszélsz. 
 – De hiszen... 
 – Firtos! – szólalt meg Rabonbán a lépcső 
tetején. – Miért jöttél? 
 – Küldtek. – Hallgatott egy kicsit, aztán 
kijavította magát: – Küldték. 
 – És mit üzen az Özvegy Tartódon keresztül? 



 Lépteik hangosan kongtak a folyosón, majd a 
kőlépcsőn, csak Firtos talpa surrogott halkan. 
Emese szíve hevesen vert. Mit is mondott 
délelőtt Rabonbán az Özvegyről? Hogy Anya ott 
van nála? 
 – Arra kér... 
 – Kér? – nevetett föl a férfi, jókedve madárként 
csapongott a csigalépcső hűvös házában. – Mikor 
kért ő utoljára? 
 – Úgy hát hív. Mi a különbség? Nála a kérelem is 
csak a parancs egy fajtája. – Firtos hangja 
mogorván csendült. 
 – Nos? 
 Fölértek az ebédlőbe. A nagy asztalon ugyanaz a 
tálca állt csak, ami reggel is, és a terhe sem 
változott, talán a kenyér volt valamivel kisebb, 
és egy barna csupor is mellé került, ami nem 
volt ott korábban. 
 – Azt mondja, hogy látogasd meg. És tiéd az 
ezüsterdő, ha kéred. 
 – Nem ingyen adja. Épp elégszer 
megküzdöttünk már érte, kétlem, hogy elfeledte 
volna a sebeit. Mit kér cserébe? 
 Firtos habozott. 

 – Nem tudom. 
 Rabonbán leült, és intett nekik, hogy ők is 
foglaljanak helyet. Kenyeret vágott nekik, és 
Emese elé tolta a csuprot. Amikor fölemelte a 
fedőt, édes málnaillat szállt föl. 
 – Tudnod kell. 
 – A lányt. Tartód nem örül majd, amiért 
elmondtam. 
 – Tartód nem a barátom, ő nem örül semminek, 
ami nekem kedvez. 
 – Miért? Van barátod? – kérdezte Firtos, és 
szakálla megremegett, ahogy elfintorodott. 
 – Néha úgy gondolom, nekem is lehet – mondta 
Rabonbán kis hallgatás után. – Lehetne, ha nem 
lenne ennyire kihalt az erdő. Így be kell érnem 
köpönyegforgatókkal. 
 Emese megkente a lekvárral a kenyeret, és 
feszengve elfészkelődött a székben. Gyorsan, 
aprókat harapott a kiszáradt kenyérből, és az 
édes málnaízre figyelt. Feszélyezte a kettejük 
felől áradó keserűség. Megvolt neki a maga baja, 
nem hiányzott a másé. 
 – Hát, nehéz is a barátokat megtartani. 
 – Te már csak tudod. 



 Megint egymásra néztek az asztal fölött, aztán a 
férfi sóhajtva hátradőlt. 
 – Bocsáss meg, ez nem volt hozzám méltó. 
 Firtos biccentett, elfogadva a bocsánatkérést. 
 – Nem könnyű a barátság, ugye? – Emesére 
nézett, kacsintott, aztán beleharapott a 
kenyérbe. 
 – Mire kell neki a lány? 
 Mintha nem is róla beszélnének. Egy pillanatra 
elbizonytalanodott. Talán valóban nem róla 
beszélnek... Ám egyszerre rápillantottak, és a 
kétsége elszállt. Hideg és nehéz harag támadt fel 
benne, de még nem tört ki. Legyűrte. Várt, és 
lassan evett tovább. 
 – Nem mondta pontosan. 
 – De sejted. 
 Firtos a magokat piszkálta karéjában. 
 – Azt mondta, a lány kell a lányért. 
 Mindketten Emesére néztek, mire szájában 
megállt a falat. 
 – Kár, hogy ő is tudja, hogy itt van. Arra 
számítottam, csak később veszi észre. 
 Az emberke mentegetőzött. 

 – A holló is itt van, mindegy volt, én mondom-e 
el, vagy... 
 – Persze. Persze. Semmi baj. Előbb-utóbb rájött 
volna. 
 A nagy csendben Emese nem tudott enni. 
Óvatosan letette a kenyeret az asztalra, és 
kínlódva lenyelte az utolsó falatot, miközben 
érezte, hogy mindkét szempár őt fürkészi. 
 – Mi van? – kérdezte mogorván. Gyorsan 
kapkodta a levegőt. 
 Rabonbán tekintete lecsillapította. 
 – Az Özvegy megtudta, hogy nálam vagy... és 
akar téged. 
 – Miért? – vonta össze szemöldökét. – Soha nem 
találkoztam vele. 
 – Az édesanyád miatt. Úgy látszik, nem elég neki 
egy hattyú a vízen. De ne aggódj! Itt 
biztonságban vagy. 
 Emese lenyalta a szája sarkából a lekvárt. 
 – De ad neked valamit értem. 
 – Nem érdekes. Nem kell elfogadnom, tudod. 
 Elgondolkozott. Az erdőbe tehát nem mehet ki, 
hiába áll előtte a lehetőség. Vagy ez a Firtos csak 
azért hozta ezt a hírt, hogy a félelmén keresztül 



itt tartsák? Az emberke hosszú, szőrös fülét, 
apró kezét nézte. Megmoccant benne a düh. 
 Nem tudom, kiben bízzak, gondolta magában. 
Egyszerűen fogalmam sincs. 
 – Akár itt is maradhatok – mondta végül, és 
fölvette a maradék kenyeret az asztalról. 
 De figyelni fogok, ígérte gondolatban. Nem 
vagyok csomag, amit cserélgetni lehet. Nem 
bízom bennetek. Nem bízom senkiben. 
 


