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— Hogy pusztula el ilyen hirtelen?
— Elég hirtelen. Ülünk a Miháj
vitéz szobornál, s egyszer csak
lássuk, hogy sárgul el Áron Pétör. Téged mi löle? . . . Ingem
csak annyi, hogy én már az Úristenhez szegődöm... E történt
tegnap fertáj tizkor... A rossz
ujjasát haza hoztam. Itt hagynám,
ha átadnák.
— Itt osztán ne!
— Legalább mutassák meg akkor, hogy az anyja hol lakik?
Péter János bá elkalauzolta a
kapuig. Mióta tizenhatban a rományok az urát elhurcolták s az
is elhalt „Húsos" városában, az
egykor hireskedvű asszony egész
nap nem szólt tizet.
A baj-pósta nagy hangon állított be az „életre".
— Hogy van, édesanyám?
— Én jól, édes fiam! Hát te ki
vagy, s honnan jössz?
— Datki embör vagyok s éppen
Bukarestből jövök!
— Az Isten vezérelt hozzám! A
fiamot, Pétört, nem láttad-e?
— Én osztán igen.
Az' öregasszony arcát boldog
pír önti el. Besürgeti a hírhozót
a házba s az izgalomtól reszketve
teszi elé a „falnivalót". Egyelőre
nem kérdez semmit, csak azt pötyögi boldogan: „Oh lelkem fiam!"
A baj-pósta a halálhírrel a kezében kínosan feszengve ül, próbál
enni, de a jó házi szalonna megkeseredik a szájában.
— S hát látád a fiamot? — ül
le vele szemben a vénasszony is.
— Együtt vótunk vele.
— Elszegődött-e?
A férfi lesüti a fejét, úgy
morogja:
— O el.
— Kihez te?
A bajhozÓBak jó gondolata támadt, szinte vigan felel.

— Éppen Mihály vitézhez.
— Nagy úr, úgy-e? — kérdezi
bizakodóan az asszony.
— Elég nagy úr.
A szegény, Öreg édesanya elgondolkozik.
— Oh, csak jó helyre szegődött
volna az én lelköm Pétöröm!
A datki ember nagyhangon vigasztalja:
— Amiatt klednek ne fájjon a
feje. Ojan gazdája senkinek sincs
Bukarestbe, mint Pétörnek. Áldott jó embör. Egész nap egyet se
szól, nem szidja, nem mocskolja
Pétört. A dolog sem öli meg.
Csak éppen egy lóval van dolga,
amelyiken Mihály vitéz ülni szokott.
— Akkor valami katonaember?
— Afféle, édesanyám, a z . . . De
én már megyek es . . .
A boldog, ragyogó arcú vénaszszony szorgoskodva ugrik fel.
— Áldjon meg az Úristen, hogy
ilyen jó hírt hoztál!
Es izgatottan csomagolja, össze
az asztalon maradt szalonnát, kenyeret, csipet-túrót.
— Ezeket vidd magaddal, az
úton jól fog.
Nem lehet visszautasítani. Az
ember még a kapun kívül is
ügyetlenül tartja a kezében. Áll,
mintha odaszegezték volna. Arra
gondol, hogy mégis vissza kellene
mennie és megmondani az igazat. Már a kilincsen a keze, mikor a házból halk, öreges énekszó
hallszik ki:
Fekete faluban fejér torony
látszik,
Láttam a babámot, más Ölében
jádzik...
A datki ember szíve megremeg
és zordul, fojtottan el-elkáromkodja magát. Nézi a kezébe nyomott kenyeret, szalonnát. Két
gyermek jön szembe az úton.
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Odainti és odaadja a kenyeret- j másét es én sirassam! — dörmögi.
Lassan cammog. A mátéfalvi
szalonnát.
útnál .befordul és az Olt hidján
— Nesztök!
A fiuk bátortalanul veszik el. megáll. Kicsit nézi a vizet, erre
Egyikük felnéz az emberre és fogja a halott legény rossz ujjameglátja a kemény, csontos arcra sát melyet nem mert átadni.
Kissé tétovázik, majd elszántan
gördült két könnycseppet.
beledobja a vízbe.
— Maga mét sír, bácsi?
Az esteledő félhomályban úgy
Az ember gorombán riasztja el
létszik, mintha holttestet lökött
magától és megindul.
— Nem elég a magam baja, a volna a vízbe ...

Magyar lányok báránybőr ködmenben.

