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Anna sohase látta az urát szán-
tani és elmosolyodott. Kezében
kurtaszárú, koranyílt sárga virág;
azt pödorgette, forgatta a két ujja
között. Nem járt még itt fenn
BE ló Anna soha és most körül-
nézett.

A szeme ott állott meg, ahol
fehéren csillogva tarajoztak a he-
gyek, a Vlegyászától fel-fel a
Meszesig és tovább valamerre
Máramarosig. Keze napnyugat
felé mutatott: ott lenn a völgy-
ben elmosódva házak és tornyok.

— Mi az ott?
— Hunyad.
— És azon túl, az a bevágás a

hegyek között?
— A Körös torka.
— És azok a hegyek?
Az ember elgondolkozott.

— Az a régi erdélyi határ.
— És ez? Itt köröskörül min-

denütt?
— Ez? Ez Erdély...
Gál Jankó csodálkozva látta,

hogy az asszony újra elmosolyo-
dik.

— És ez a föld, amit szánt?
— Ez? A mi földünk ez, Anna.

És innen le a patak sarkáig és az
erdőig ott túl, ez a Pojána. Az
egész világból csak ez, ami még
a miénk, Anna . . .

Kacagott már az asszony és le-
ült a földre. A kis gyerek odato-
pogott és Anna az ölébe húzta.

Az ökrök újra belefeküdtek a
járomba, az eke tovább hasította
a földet és ontotta a friss, barna
barázdát...

APRILY LAJOS

TETŐN

ősz nem sodort még annyi árva lombot,
annyi riadt szót: „Minden összeomlott..."
Nappal kószáltam, éjjel nem pihentem,
vasárnap reggel a hegyekbe mentem.

Ott lenn: sötét ködöt kavart a katlan.
Itt fenn: a vén hegy állott mozdulatlan.

Időkbe látó, meztelen tetöjén
tisztást vetett a bujdosó verőfény.

Ott lenn: zsibongott még a völgy, a láztól,
Itt fenn: fehér sajttal kinált a pásztor.
És békességes szót ejtett a szája
és békességgel várt az esztenája.
Távol, hol már a hó királya hódit,
az ég lengette örök lobogóit.
Tekintetem szárnyat repesve bontott,
átöleltem a hullám-horizontot
s tetőit, többet száznál és ezernél —
s titokzatos szót mondtam akkor: Erdély

NYIRŐ JÓZSEF

BAJ-PÓSTA

Ott állnak vagy tizenketten,
lerongyolódott, idegen, kol-
dus-szegény, állástalan szé-

kely legények, Bukarestben a Mi-
hai Viteazul-szobor mellett. Pár
napig, míg a hazulról hozott
pénzből tartott, kis lebujokban
ődöngtek, parkok padjain kese-
regtek, végül a közös sorsban a
szobor körül összeverődtek.

Egyik-másik nekivág valame-
lyik utcának és végleg eltűnik, a
többi úgy ragaszkodik a szobor
környékéhez, mint valami szirt-
fokhoz a hajótöröttek. Előveszik
az elemózsiát és búsan rágják a
hazulról hozott fekete kenyeret,
míg benne tart, később eladják a
nélkülözhető ruhát is. Hazajönni
szégyenlik. Később pedig a nyo-j
mor teszi lehetetlenné. Akad köz-!
tük azonban egy-egy elszánt, j
nekikeseredett legény, aki azt |
mondja, hogy ha így is, úgy is el'
kel! veszni, hát pusztuljak otthon i
és nekivág a hazai útnak. Egyszer
csak feláll a szobor talpáról és
azt mondja:

— Ki üzen haza valamit, mert
én megyek?

Az üres tekintetű férfiak, nők
megmozdulnak. Van, aki lemon-
dóan int és visszasüllyed a lelke
poklába: annyi ereje sincs, hogy
haza üzenjen. Mások azonban
körülveszik a haza készülőt:

— Ha felénk jársz, hát mondd
meg, hogy jól vagyunk, egy iro-
dában kaptam állást, de pénzt
nem küldhetek. Ott lakunk a
templomtól számítva a negyedik
házban. Csak Szabandi Mihályé-
kat kérdözd.

Előkerül a píajbász, még a ka-
tonaságnál szerzett „notec-köny"

éi> a hazajövő ember felírja a cí-
meket, meghallgatja a különböző
sorsokat, üzeneteket. Egy szót el
nem feled belőle, hiszen sokszor
hallotta, sokszor elpanaszolták
egymásnak és mikor az utolsó
nyomortörténet is elhallgat, meg-
billenti a fövegét és azt mondja:

— No az én Istenem áldjon
meg tütököt!

Az ilyen embert hívják „baj*
póstá"-nak.

Valahogy átvergődik a Kár-
pátokon. Isten tudja miből él ad-
dig. Az első székely falunál elő-
veszi a „nótecét" és ettől a pilla-
nattól kezdve meg van mentve.
Mindenütt szívesen fogadják,
megtraktálják, ellátják enni-inni-
valóval, s ha jó hírt hozott, még
„pánkó" is kerül és jókedvűen így
kínálja a ház asszonya:

— Használja nó, met mikor cse-
náltam, megmostam a kezem
utána!

Tegnap, vagy tegnapelőtt ilyen
b&j-pósta érkezett a falunkba is,
valami datki embör, Égöni neve-
zetű. Elébb betért Birtalanékhoz
s elmondta, hogy Marika mit
üzent. A vén Pétör Jánoséknál
sem üdözött sokat, de ott már
annyit mondott, hogy sokért nem
adná, ha a szegény özvegy Áron
Petőmével nem kellene talál-
koznia.

— Mért félsz tőle? — kérdi
megütődve Péter János. — Áldott
jó aszony az, még a légynek
sem árt.

— Éppen az a baj — sóhajt a
vándor. — Nem es félnék én, ha
a fia élne!

— Hát meghótt?
— Az-e? A meg .osztán! Ez a

gyenge ujjas maradt utána.


