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Kegyetlen, aszályos nyár, sorjában a második. Július. A kalásztalan, gyér búza-
szálak között arasznyi széles repedések nyíltak a földön, s a törpén maradt kuko-
rica is elsárgult időnap előtt. Sehol egy üdébb folt az egész határban, még a bok-
rok tövében sem látni zöld füvet. A napégette kaszáló barnás-fekete, széna nincs, 
sarjú nem lesz, a ritkás fűszálak szakadozott gyökerei kivillannak a sok apró ha-
sadékból. 

Hónapok óta nem volt eső a környéken, mentség nincs, kiszárad minden. 
Oda a termés. 

A valamikor csupa élet patak medre most hallgat, víz nincs benne, csupán 
száradt iszap, kavics és fényes fehér kövek. Még a vén fűzfa alatti gübbenő helye 
is, ahol jó nagy halak tanyáztak azelőtt, mostanra kopogósra száradt, a kókadozó 
sás kísértetiesen zizzen meg nagy ritkán a gyér fuvallatban.  

Az egyetlen élő forrásnál, a domb alatt, éjjel-nappal sorban áll a falu népe 
edényekkel, csebrekkel. Vízért. Reményvesztetten kémlelik a félelmetesen kék, 
tiszta eget, s nem látnak azon, fordulhatnak bármilyen irányba, bár egy arasznyi 
felhőfoszlányt, egy csepp kis felleget. — Elhagyott minket a Fennvaló — dör-
mögte fehér bajuszába a vén tölgyfának támaszkodó aszott, kis öregember. — 
Elfelejtett minket egészen. Körülötte bólogattak az emberek, de senki nem vála-
szolt, hangot nem adott ki egy sem az ott állók közül. Minek. Úgysem lehet már 
segíteni a nagy nyomorúságon, ha a Fennvaló meg nem könyörül, vége a világ-
nak.  

Második esztendeje annak, hogy nem volt termés, nem lett gabona, hát nin-
csen kenyér. Kenyér. Éhség és ínség, nagy-nagy nincstelenség. Görbült hátak és 
sovány végtagok. Beesett arcokban fénytelen szemek. Mosolytalan, hallgatag 
gyermekek a sorban. Hancúrozás, vidám csivitelés be furán hatna most. Talán, 
ha elkezdene szakadni az eső, ha édes-bő, hólyagos zápor zuhogna az égből, 
visszatérne a vidámság, amit kiégetett az aszály. De nem esik, nem akar esni, és a 
reménység is már mind elfogyott az emberekből. Éhség és ínség, nagy nyomorú-
ság. A kemencében sülő kenyér illata már alig-csak emlék.  

Borsómálé. Ez a szegény ember kenyere manapság. Megőrölt szárazborsó 
lisztjéből készítnek kenyeret, puliszkát. Úgy hozzák azt valahonnét a Regátból. 
Nehéz étel, nehéz lesz az ember feje, gyomra tőle. Borsómálé. Megüli a gyomrát, 
megfájdítja a fejét mindenkinek, aki ezen él. De élelem, ennivaló. Nem ehet job-
bat az, akinek nincs. Nehéz az élet manapság mindenkinek, de a nagycsaládoké a 
legnehezebb. Szerencsére, jó emberek vittek el a sokgyermekes családoktól ket-
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tőt-hármat Arad, Nagyvárad környékére, ahol volt termés, van még élelem. Kö-
nyörületből. De maradt itthon mégis éhező elég. Mert nincsen kenyér. Kenyér. 

Az állatok java pusztulóban, legyöngülten, csont-bőrre aszva szédeleg az egy-
kori legelőkön vagy a házak körül. Igyekszik is levágni, aki teheti, menteni, ami 
még menthető. Átalvetőkben, tarisznyában, zsákokban hurcolják a húst vonatok 
tetején, lépcsőin el Aradtól Bukarestig, mindenfelé. „Feketéznek.” A levágott ál-
latok húsát eladják, és vesznek az árából gabonafélét, lisztet a családnak. Amit 
lehet s amennyit lehet. De elfogy a házakból a szövevény, vászon, posztóféle, ta-
karó. Eladódik mind. Kell az ára élelemre, hiszen enni csak kell valamit, ha él az 
ember. A férjhezmenendő leányok gondosan megkötött-horgolt csipkéit kibont-
ják, mert kell a cérna gúnyát varrni, posztógúnyát az embereknek. Még cérnafélét 
sem lehet kapni, ilyen nagy az ínség.  

És ahol már nincs amit eladni, az sincs amivel feketézni, ott a legnagyobb a 
baj. Ott éhezhet napokon át asszony, ember, gyermek. Kérnének, ha lenne kitől. 
A legtöbb háznál nincsen amit adni, ahol pedig lenne, ott nem adnak. 

 
Alacsony, hosszúkás-forma ház, egy Hargita alatti falu legszélén, lépcsőjén 

komor, sovány asszony. Néz reménytelenül kifelé az útra, mintha várna, mintha 
várna valamire. Vagy valakire, aki ennivalót hozna, akármit, különben éhesen 
fekszik le ma is a sok gyermek. Gyermek, felnőtt, öreg, mindenki. De hát ki jö-
hetne olyanféle, aki adna valamit. Esetleg olyan, aki kér. Szegénytől a még szegé-
nyebb.  

Az asszony nézi üres tekintettel a rogyadozó léckerítésen át az utat, csak áll, 
áll, köténye előtt összefont kezekkel, jó ideig meg se moccan. Aztán, amikor elő-
kerül az üres csűr mögül a nagyobbik leányka, a tizennégy éves Anna, megfordul, 
s a leányt nézi szótlanul. Soványka és sápadt kislány, korához képest igen fejlet-
len. De szép még így is, egy ócska, elnyűtt ruhában is van mit nézni rajta. Nagy, 
beszédes szeme, mint az ég, bevilágítja finom, hosszúkás arcát. Haja fényét nem 
koptatta meg az éhezés, két szőke varkocsa megvillan, ahogy megfordul, a dél-
utáni napfényben. — Lépj átal, te Anna, sógorodni! — szól rá az asszony a lép-
csőről. — Nincs égen-földön semmi, amit ennetek adjak. Mondd meg neki, hogy 
adjon bár két kupányi málét kölcsön, egy puliszkára valót. — Jól tudja, hogy nem 
ad! — válaszolta fojtottan a leány, és morcosan megrántotta a vállát. — Jóskának 
sem adott. — Pedig hát adhatna, mert van neki. Eleget feketézett — emelte egy 
fokkal fennebb a hangját az asszony. — Csak nem eszi meg egyedül éppen mind, 
hiszen magtalan. S a felesége es egyfolytában csak hord, hát nem most es oda-
van? 

Anna lekuporodott az elferdült deszkalépcső alsó fokára, mutatva, hogy ő 
ugyan sehova nem megy, őt hiába küldik. — Nem hallod-e, te leány, menj, ahova 
mondtam — szólt ismét halkabban az anyja. — Valamit csak kell enni, muszáj. 
Mondd meg neki, hogy megadjuk, visszaadjuk, amihelyt lehet. Anna nem vála-
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szolt, üldögélt tovább az alsó lépcsőfokon, és meg se mozdult. Az asszony még 
várt egy darabig, azután bement a házba, és kihozott egy kisebbfajta vászonzacs-
kót. — No, indulj! Siess! Vigyed ezt a zacskót, és szépen beszélj, hallod-e, 
mondd azt, hogy erősen szépen kéred. No! Mozdulj má! — Mért nem menyen 
maga, vagy mért nem küldi el megint Jóskát? Mint a tegnap! — feleselt Anna, és 
csak ült tovább. — Engem hejába küld, én nem menyek, mert tudom, hogy úgy 
sem ad. Az asszony közelebb lépett, rántott egyet a kislány sovány karján, majd a 
kezébe nyomta a vászonzacskót. — Ne feleselj, hallod-e, mert megjárod! Csi-
náld, amit mondtam, amíg végig nem verek rajtad egy sort! Apád mindjárt itthon 
van, s lesz amit hallgassunk, ha nem kerül vacsora! Újból rántott egyet a kislány 
karján, mire az kelletlenül felállt, és vissza-visszanézve a kapu felé indult. Sehogy 
sem akarózott neki oda menni. Kölcsönkérni a fukar sógorától. 

 
Jó ideig ácsorgott a nehéz, vasazott kapu előtt. Többször is rátette kezét a ki-

lincsre, majd lekapta. Félt a húsos képű sógorától, ha az a véreres szemeivel rá-
nézett, Annának mindig görcsbe rándult a gyomra. Valaki közeledett Felszeg irá-
nyából, s hogy meg ne kérdezze, minek ácsorog ott, Anna gyorsan elhatározta 
magát. Belépett a kapun, majd óvatosan betette azt maga mögött, magában fo-
hászkodva, hogy senki ne legyen otthon. De a kapu mégis jól hallhatóan kattant, 
erre a hangra kilépett a gazda is a színből. Anna megállt a kapu mellett belül, s 
halkan elkezdte dadogni, hogy miért küldték. — Jól tudom én, jól, hogy mért jöt-
tél — mordult rá a sógora. — Éhenkórász népség, azt várjátok tán, hogy én 
etesselek? — Csak két kupányi málélisztet… — Ma kettőt, holnap megint kettőt, 
és holnapután hármat, ugye? Szaporodtok, mint az egerek, felfalnátok a világ ga-
bonáját. — De hiszen még egyszer sem… — próbált közbeszólni Anna, de a 
gazda letorkolta. — Mit még egyszer sem? Ismerem én a fajtátokot. Ha eccer es 
adok, vaj ha egynek es adok, idecsődültök mind, az egész korgó gyomrú rokon-
ság, soha meg nem szabadulok tőletek.... No, mit állsz ott, mint a sóbálvány? 
Anna gyorsan megfordult, hogy kimenjen a kapun, erre a gazda kicsit közelebb 
lépett, és ráförmedt: — Várjál, hé! Hát mondtam én, hogy nem adok? Sem azt 
nem mondtam, hogy adok, sem azt, hogy nem adok. Gyere csak beljebb, bé a 
házba! Még addig meggondolom. Gyere csak, gyere! Hátha méges adok most az 
eccer. No! Hát idebé van a szúszék, ne hozzam-e ki a hátamon?! Anna tétován 
közeledett, botladozva ment fel a magas, kőoszlopos tornácra, s csak éppen be-
lesett az ajtón, amit az ember nyitva hagyott maga után. A küszöb mellett, kívül 
megállt. — Gyere má ide, te leány! Hányadikszor mondom? Csak tán nem attól 
félsz, hogy megeszlek? Anna kelletlenül bennebb lépett, közben visszapillantott a 
kapu felé, hátha jönne valaki. Ahogy a kislány benn volt, a gazda gyorsan becsap-
ta az ajtót, majd rákattintotta a zárat. Anna rémülten hátrált a kályha felé. — En-
gedjen ki, hallja-e, mit akar? Ki akarok menni! — No, hát ide figyelj, kishúgom! 
— közeledett vigyorogva a sógora. — Adok, ha te es adsz. Ilyen a vásár. He? De 
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nehogy pisszenni merj, mert vége az életednek, hallod-e! — Nem kell semmi, 
engedjen ki! — dadogta Anna egyre inkább megrémülve. — Üres kézzel akarsz 
hazamenni, te senkiházi, mi? Hogy apád megint letörje a derekadot, mint a gidó 
miatt a múltkor? He? Azt csinálod, amit mondok, s akkor lesz málé! Én es adok, 
s te es adsz, he? 

 
Anna a verésre gondolt, az áldott, jó verésre, amit az ostorból kapott, amikor 

elveszett a kecskegidó, a kisebbik. Az jó volt, az a verés, az ostorcsapások a há-
tán. Az másféle fájdalom volt, jó fájdalom, megtisztult a lelke tőle… 

 
A gazda jó szűkön kimérte a két kupányi málélisztet a szúszékból. A szúszék 

majdhogynem tele volt. — No, idefigyelj, te leány! Máskor es te gyüjj, s máskor 
es lesz málé! Hallod-e, amit mondok, he? No, mesze, zabáljatok! A leányka ke-
zébe nyomta a vászonzacskót a liszttel, majd kituszkolta az ajtón. — De senki-
nek az égvilágon ne szólj semmiről! Hallottad, ugye? Megértetted, ugye? Ha 
egyetlenegy szót es elkottyantasz, hát vége az életednek. No, lódulj!… S ha málé 
kell, hát te gyere! 

Anna nem az úton, hanem a kertek alatt indult haza. Lassan vonszolta magát, 
mindegyre megállt. Reszketett, sovány kis testét rázta az undor. Hányingere volt, 
meg akart halni. Vagy elbújni a föld alá, akárhova. A fájdalmat megszokta, jó sok 
verést kapott. De ezidáig soha nem gondolta, hogy a verés jó. Csak most érezte 
ezt, miután megismert valami annál sokkal rosszabbat. Valami iszonyút… Félni a 
veréstől, az ostortól, micsoda butaság. Butaság, butaság… 

A patak felé akart kerülni, ahol a búvóhelye volt a vén fűzfa gyökerei között. 
Kisgyerek korától mindig oda bújt el, ha nagy bánat érte… De tudta, hogy az 
anyja várja a málét. És a patak is ki van száradva… 

— Hol ültél ennyiég, te leány? Várnod kellett tán? — kérdezte fojtott hangon 
a tornácon várakozó asszony. Anna nem szólt, csak a kezébe nyomta a lisz-
teszacskót, s fordult is, hogy elmenjen. — Várjál, te! Hát mit mondott a sógo-
rod? — szólt utána az anyja. — Semmit sem mondott — válaszolta alig hallha-
tóan Anna. — Már hogyne mondott volna. Valamit csak kellett hogy mondjon. 
— A rokonságot szidta… — Ahán, gondoltam én. A rongyosokot, a korgó  
gyomrúakot. Meg se tudná állani, hogy ne mocskolja folyton! Hát te hova in-
dulsz megint? Valami bajod van tán? — nézett végig figyelmesebben a falfehér, 
egész testében remegő leánykán. — Valami bajod van? — kérdezte újra nyugta-
lanabbul. — Nincs semmi — válaszolta Anna, majd gyorsan elfordult, és a csűr 
felé indult. Az asszonyon megint valamiféle nyugtalanság futott át, egyfajta rossz 
sejtelem, de elhessegette magától, kirázta a fejéből, még mielőtt az konkrét for-
mát öltött volna az agyában. — Mondaná, ha lenne valami — nyugtatgatta ma-
gát, miközben a rozoga vaskályhában száraz ágakból tüzet rakott. — Biztosan 
megmondaná… de hát ez a leánka csak ilyen fehér, vértelen… a nélkülözéstől… 
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a koplalástól… Be nagy úr es az éhség, Istenem!… A legeslegnagyobb úr a vilá-
gon, úgy lehet…  

Anna a patak mellé, a búvóhelyére osont, minél kisebbre próbálta magát ösz-
szehúzni a gyökerek között, eltűnni, hogy senki meg ne lássa, senki ne tudjon ró-
la. Vacogott, mint egy hidegrázós, pedig kánikulai hőség volt körül a parton, per-
zselő tompa meleg, ami valósággal kiszikkasztotta, megfojtotta a mezőt, a pata-
kot. Anna nem is sejtette, hogy miképpen tudna megnyugodni, egyetlenegy gon-
dolatra volt képes az agya, azt ismételgette folyton: Hogy senki meg ne tudja, 
senki meg ne tudja… nem volt világos számára, hogy mitől fél annyira, a veréstől 
biztosan nem, attól sem, hogy megöli a sógora, de valami olyasmit érzett, hogy 
elkerülnék az emberek, iszonyodnának tőle, ha megtudnák… Hát nem fogja 
megtudni senki, az anyja sem, sem az apja, Isten ments… de akkor megint csak 
elküldik őt málélisztért, és megint… és megint… mert nincs ennivaló a család-
nak, és nem is lesz, ha ő nem kér… 

Nagyon későn, jól sötétedés után került haza, miután, úgy gondolta, a család 
már lefeküdt. Óvatosan lopózott be a házba, remélte, senki észre nem veszi, hisz 
az ajtó is nyitva volt a nagy hőség miatt. De az anyja nem aludt, várta őt, és rá-
szólt a sötétben. — Hol kódorogtál ennyiég, te? Ügyelj, az apádot fel ne eb-
reszd… Eltettem neked egy darabot a puliszkából, ott van a kredenc sarkán, a 
szervétben… egyél. Anna, bár jóformán egész nap nem evett, semmi éhséget 
nem érzett, s a szalmazsákra kuporodott, amelyen a húgával aludtak. Az anyja fi-
gyelte a hold gyenge fényénél, látta, hogy eszében sincs enni, hozzá sem nyúl a 
többiektől nagy nehezen megmentett ételhez, és ismét belegörcsölt a délutáni 
nyugtalanság a gyomrába, a szívébe. — Beteg vagy-e, vaj mi? Mét nem eszel, hisz 
mindjárt kifogysz ebből a világból! Felkelt, s a leánya kezébe nyomta a darab pu-
liszkát szervétestől, ahogy a kredencen tapogatózva megtalálta. — Egyél… mert 
holnap, meglehet, még ez sem lesz… nesze… Anna kicsomagolta az ennivalót, 
leharapott belőle egy falatot, de sokáig forgatta a szájában, úgy érezte, nem megy 
le a torkán. Aztán, hogy az anyja békén hagyja, és végre lefeküdjön, kény-
szerítette magát, hogy lenyelje azt a darabot, majd egy másikat és megint egyet… 
Egyszerre eszébe villant, hogy soha ilyen drága ennivaló még nem járt a szájában, 
ami olyan sokba került volna, mint ez a két kupányi máléliszt… összeszorította a 
fogát és az ökleit, s nagy erővel fojtotta vissza a magába a zokogást, hogy észre 
ne vegyenek valamit a többiek, és meg ne tudják, hogy neki valami baja van… s 
nyelte hang nélkül az ételt, csak a könnyei hullottak a kezeire és a puliszkára, mi-
től az egészen sós ízű lett… 

 
Csak nem lett eső júliusban sem. S augusztusban is az ég derült, kék maradt, 

ugyanolyan félelmetesen ragyogó, a vidék egyre szikkadtabb, és az emberek egyre 
csüggedtebbek. Anna gyakran húzódott meg a búvóhelyén, a kiszáradt patak 
partján. Kitalálta, hogy ha nagyon mélyre leás a kezeivel az iszapba, ott, ahol a 
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fűzfa egyik gyökere a mederbe kapaszkodik, és ha vár, vár sokáig, az iszapba fúrt 
lyukba szivárogni kezd a víz, és összegyűl egy maroknyi, egy félmaroknyi, lassan. 
Kevéske víz, de víz, amivel mosdani lehet, és hűsíteni égő arcát, homlokát. Jóle-
sett a hűvös, iszapos vízbe beledugni a lábait, a kezét, szinte megnyugodott tőle. 
Hogy meg is tisztuljon tőle, arra nem volt elég, hogy megint tisztának érezhesse 
magát kívül és belül, ahhoz egy egész tengernek a vizére lett volna szükség. Anna 
látott már tengert, képen, olyan gyönyörű-végtelen kék vizet, amiről alig bírta el-
hinni, hogy a valóságban is létezhet. Annyi sok víz egy helyen… bármerre is 
nézzél, csak víz és víz… Talán olyan lehet, mint az ég, csak nem áll mozdulatlan, 
hanem hullámzik, mozog, és halak ficánkolnak benne, ezüstös, színes halak… 
Annyira szeretett volna most eljutni a tengerhez, hogy beledobja magát a végte-
len vízbe, a hullámok közé, hogy azok szépen elringassák, és sodorják, vigyék 
messze, messze, minél távolabb… Olyan messze, hogy soha senki meg ne találja 
őt ebből a faluból, és vissza ne hozhassa… 

 
Lehajtott fejjel ült, ahol szokott, a pad külső szélén, egy félhomályos helyen. 

A szíve hangosan dobogott a rémülettől, annyira hangosan, hogy attól félt, min-
denki meghallja, aki körülötte ül, és ettől a félelme még csak egyre nőtt. Ezen a 
nyáron nagyon nehezére esett eljönni ide, a templomba. Úgy gondolta, hogy ő 
már nem való arra, hogy ilyen szent helyen akár egy percre is megjelenjen. Most 
is csak az anyja unszolására jött el a misére, főként azért, hogy az ő fura viselke-
dése okozta gyanakvást az asszonyban valahogy elaltassa. A leányka menekülését, 
magányos rejtőzködéseit az anyja hallgatagon figyelte, de nem szólt róla senki-
nek, az urának sem, hiszen a nyár folyamán javarészt abból élt a család, amit An-
na a sógorától szerzett. Minthogy a felesége jórészt úton volt, a módos gazda fel-
fogadta Annát egyfajta szolgálóleánynak, hogy mosson, takarítson a házban, 
amiért élelemmel fizetett. S még ha olyan szűkre is szabta a fizetséget, az Annáék 
családja számára ez nagy szerencsének bizonyult, megmentette őket, részben leg-
alább, az éhezéstől. Csak Anna lett, ha lehet, még soványabb, sápadtabb és hall-
gatagabb ezekben a hetekben. Kerülte az embereket, fényes, szép tekintete tom-
pa lett, mintha állandóan félelem ült volna a szemében. De nem panaszkodott 
soha, az náluk nem is volt szokás, náluk felé az emberek káromkodtak, ha baj 
volt, ami majdnem mindig volt, az asszonyok meg legfennebb sírtak, de panasz-
kodni, hogyan? Kinek? Nem is kérdezte meg senki, hogy mi baja, egy ideje még 
az anyja sem. Csupán figyelő szemeit érezte magán, mint most az emberekét a 
templomban, miközben a kövér plébánost hallgatták, aki a szószéken prédikált. 

Fenyegetőn magasra emelt ujjal, nagy hangon szidta a bűnösöket, az elvete-
mülteket, a kéjelgőket, a világ szemeteit, akik miatt az Ég nem könyörül az éhező 
népen. Anna nem mert felpillantani a szószékre, rettegett, hogy a pap húsos ujja-
ival rá fog mutatni mindjárt, s akkor majd az emberek kidobják őt a templomból, 
mint oda méltatlant és okát az ő nagy bajuknak. Azután megverik, megtapossák 
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és meg is ölik biztosan… Behunyta a szemeit, ájulás környékezte, miközben úgy 
szorította a pad szélét, hogy az ujjai belekékültek… De teltek a percek, és nem 
történt semmi, a pap már a kénköves esővel és a pokol lángoló tüzével fenyege-
tőzött… És Anna látta magát a lángok közt égni, és körülötte sokféle szörnyeteg 
nyüzsgött. És látta, amint azok vicsorgó fogakkal feléje közelednek, s ahogy kö-
zelebb-közelebb értek, az egyik a sógora vörös, vigyorgó képét öltötte magára… 
Gyorsan kinyitotta a szemét, és ijedten nézett körül, nem tudta, hogy valóban si-
koltott-e, vagy csak gondolatban. De az emberek a plébánost hallgatták, vele 
senki sem törődött, és ez egy kicsit megnyugtatta. Jól esett látni, hogy nem a fé-
lelmetes pokolban van, hanem a templomban, ahol még jó sok ember van rajta 
kívül, akik közül nem akarja őt bántani senki. 

Anna óvatosan jártatta körbe-körbe a tekintetét, s a szeme egyszer csak meg-
akadt az oltár melletti nagy fakereszten. Nézte, nézte sokáig a keresztre feszített 
elgyötört alakját, akit olyan nagyon megkínoztak az ellenségei. Egy gondolat fu-
tott át az agyán egészen öntudatlan, egy kérdés: „A keresztre feszítés vajon job-
ban fáj-e?” Elszégyellte magát ezért a gondolatért, azért, hogy a maga szenvedé-
sét az Övéhez merte hasonlítani. Mert a keresztre feszítés biztosan mindennél 
jobban fájt, mert Ő, a Megváltó, meghalt ott a kereszten. Ártatlanul. Anna érez-
te, amint nagy, fájdalmas szánalom ébred iránta a szívében… Szerette volna 
megsimogatni, vagy vigasztalni valahogy… de éppen ő, a világ szemétje, ahogy a 
plébános mondta az imént… 

Anna ismét a szószék irányába fordult, de most egy árnyalatnyi daccal nézett 
fel a plébánosra, aki még mindig prédikált, és dühösen másokat szidott. Pedig, 
gondolta váratlan haraggal a szívében Anna, ő, a plébános biztosan nem is tudja, 
hogy milyen az az éhezés, ő biztosan minden nap egyedül eszik meg egy egész, 
nagy kenyeret, amilyen kövér. Ó, a kenyér… Anna gyorsan a feszületre pillantott 
megint, mert úgy érezte, mintha történne valami benne ezekben a percekben. 
Nem értette, mi, és hogyan, és mitől, csak egyszerre valamilyen bátorságféle kez-
dett nőni a szívében, mintha nem is félne már annyira a fenyegetőző plébánostól, 
mintha már lenne valaki, aki megvédheti őt. Váratlanul egészen biztos lett Anna 
abban, hogy aki olyan sokat szenvedett azon a kereszten mások miatt, megvéde-
né őt a dühös plébánostól, s ha az le akarná taszítani a félelmetes pokolba, hát 
nem engedné, nem engedné… Mert őneki is olyan elgyötört a teste, és sovány, és 
vér folyik az arcán… És mert olyan nagyon-nagyon szomorú. Nem dühös, nem 
haragos, csak szomorú és jó. Annát egyszerre nagy-nagy boldogság töltötte el, 
tudta már, hogy ezután nem lesz olyan nagyon egyedül, mert van egy Valaki, aki 
őt is meghallgatja, megérti, és nem vádolja semmiért… 

 
A mélykék ég most is úgy ragyogott, mint az Anna szemei, amikor titokzatos 

Védelmezőjére gondolt, akiről senki nem tud rajta kívül, és aki mindenki másnál 
hatalmasabb és jobb. A fűzfa üregébe most nem azért bújt el, hogy régi kétség-
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beesését mások elől elrejtse, hanem hogy szabad legyen, gondolatban legalább, 
hogy túllépjen azon, ami most van, és valahová messze, előre szaladjon az idő-
ben. Itt erőt érzett magában, valamiféle elszánt hősiességet, hogy kibírjon és el-
tűrjön mindent, amit muszáj, mert tudta, hogy valamikor, egyszer, vége lesz en-
nek. Nem lázongott, nem siránkozott. Megtanulta, hogy ami az akaratán kívül 
történik vele, azt úgy vegye, mintha valaki mással történne, amit neki csak ki kell 
bírnia, és azután elfelejteni, gyorsan, gyorsan felejteni. Itt ezen a rejtekhelyen már 
képes volt nem gondolni csúfságokra, szörnyű dolgokra, s ha behunyta a szeme-
it, mint most is, egy csodálatos fényt látott valahol távol, egy pici, tiszta fényt. 
Mindig arra gondolt, hogy ő el fog jutni odáig, csak meg kell találnia az utat, 
amelyik arra vezet, és azután elindulni, mindenkit és mindent hátrahagyva…  

Anna kinyitotta a szemét, és a fűzfa gyér ágai között felnézett az égre. Az ég 
már nem tűnt olyan mozdulatlannak, félelmetesnek. A fűzfa ágait meglengette 
egy fuvallat, és az ágak között az ég kékje mintha hullámzani kezdett volna, rin-
gatózni, mint a tenger. Anna nézte, nézte ezt a csodát kábultan, moccanatlan. 
„Jön a tenger, jön!” — motyogta aztán, és sápadt kis arcát gyémántos fény ra-
gyogta be. Mosolygott. 
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P.�Buzogány�Árpád�
 

Ősz�lettŐsz�lettŐsz�lettŐsz�lett����
 

Utcahosszat lengett a bánat 
utánad, ahogy elmentél.  
Holnap még látlak, holnapután  
majd elbúcsúzunk, és hamiskás  
fruskák szemében nézem meg magam. 
Festett hajad színébe öltöznek 
az ágak, együtt hallgatott 
dallamok halkulnak el 
a hidak alatt, mert ősz lett, 
szeptemberi szél játszik hajamban 
ujjaid helyett — csak néhány képet  
hagysz magad után, halk szavú  
kedvesek pótlója, őszi szerelmem.  

 
Őszi�esők�előttŐszi�esők�előttŐszi�esők�előttŐszi�esők�előtt����

 
Függöny az ősz az ablakon 

vastag, puha ködből, 
erdők mélyén lakik, néha 

éjszaka bömböl, 
 
ilyenkor a hold elbújik 

s fáznak a csillagok, 
pipáló kémények alatt 

a házak is vakok, 
 
szemükben nincsenek fények, 

és az esők szaga 
belopózik a völgyekbe 

egyetlen éjszaka.  
 

 


