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— Aztán merre ment innen?
— Hunyadon fiatal felesége

van...
Poharak csörögnek.
— Vidd ki ezt a bort, Jákob,

ha már itt vannak.
Az asszony a két katonát nézi,

aki ott áll az udvar közepén.
Járkálnak; úgy lehet: fáznak.!
Az egyik hirtelen megáll. Me-

redten elörehajol. Valamit szól
is, azután kapja a puskáját az ar-
cához.

Éles csattanás. Anna egy pilla-
natra behunyja a szemét.

Mire kinyitja, a puska újra víz-
szintesen tapad a katona arcához.
Valaki a ház felől rohan feléjük.

— Várj, bolond.
A fegyver súlyba ereszkedik és

három ember futólépésben indul
a kapunak.

A házban néma csend.
Az asszony az ajtóhoz lép és

halkan kinyitja. Benéz az ebéd-
lőbe. Sötétség ott, csak a tűzhe-
lyen pislog gyengén a parázs. A
szobában senki. Éles, hideg széí
vág az arcába és a kútra nyíló
ablak felöl csattanás és csőröm-
polés.

— Vájjon miért volt nyitva az
az ablak? Miért, Istenem?...

. . . Nehéz álmából arra neszei,
hogy valaki beszél mellette és
megismeri az ura hangját. Fek-
szik Gál Jankó a szomszéd ágy-
ban és a nyugovó telehold éppen
az arcába süt. Alszik és álmában
beszél értelmetlen, nehéz szókat.
Anna felül, nézi a halottsápadt
arcot és a verejtékgyöngyöket a
sárga homlokon. Zsebkendőt vesz
elÓ, megtörli a gyötrődő ember-
fejet, aztán kezével megsimítja
egyszer, kétszer, sokszor, amíg a
mély ráncok szépen elsimulnak,
amíg elnémul az érthetetlen álom-
beszéd és az élet színe tér vissza
a fakó arcba.

Aztán, hogy az ura keze ott
nyugszik a paplanon ökölbeszo-

rtilva, reáteszi a maga kezét. Mi-
re az ököl csak kinyílik és a két
kéz összefogózik szépen.

Erre visszafekszik és elalszik
szépen.

•
Reggel idegen hangokra ébredt.

A hangok az udvar felöl jönnek.
Kipillant az ablakon: katonák, a
szclgával beszélnek. Alig pitymal-
lik még; az ég borult és mélyen
járó fellegeket hajt a nyugati
szél, hogy a hegy orma nem is
látszik.

— Hol van a gazdád?
— Alszik. Az úr is, az asszony

is.
— Járt itt az este valaki?
— Nem itt, amíg ébren voltam.
— Hallottál valamit?

— A kutya ugatott és lövés is
volt.

— Lövés? Hol?
— Valahol itt körül. Mostaná-

ban sokat lövöldöznek.
— Nem láttál senkit?
— Fel se köttem. Egy lövésért?

— és vállat vont.
A katonák tanácskoznak, aztán

csak indulnak ki a kapun és fel a
hegynek...

Az alacsonyan járó fellegekből
csendes, meleg eső kezd perme-
tezni.

•
Gál János ezen a napon trágyát

hordatott a kertbe.
— Siess, Vaszi, a hó elolvad és

szeretném, ha bemosná a földbe.
TP csak hordd, én terítek . . .

Ebédre került csak be a házba
az ember, fáradtan, vizesen. Szó
nélkül evett, de Anna észrevette,
hogy minduntalan felfigyel. Nem
tudta megállani:

— Hall valamit, Jankó?
— Nem én, semmit.
De azért csak minduntalan fel-

figyel. És Anna bizonyos volt,
hogy valamit vár. Minden per-
cen vár.
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