
visszasompolyogtak s két kicsiny zsákocskát húztak ki a vadkörtefa árkaból
és a fiúk után lopakodtak. -

- Ez lopás! - kezdtem a leckéztetést. -És aki lop, az mind gazember,
elhihetitek nekem! És inkább kérjetek, ha enni akartok, biztosan ad az öreg
Studer.

De ők csak nevettek.
- A szél többet lever Erna nem - magyarázta Jóska - és azt sose sa;

náli a vén vastag, de ajándékot nem ád ám !
így jött el a tél is, amikor havat lapátoltam velük és esténként kályhám

előtt üldögéltünk együtt. Néztük a rózsaszínű fahasábok lobogását, szívtuk a
boróka fenyő illatát, ezt is Jóska, meg Tóni tördelték nekem a Templom
hegy oldalán. S míg körülültük, egyszer Maris kapott a tűzhöz s utána meg
Anna. És Maris ezt mondta, még a zöld bogyók pattogtak és a fenyő illata
elomlott köztünk.

- Hecsernikli.
Anna meg ezt: - Herr'gottpuszlí.
Mert egyiket sem értettem, mindegyiket megmagyarázták. A Hecserrukl i

azt jelentette náluk, hogy Mikulás táján ilyen tüskés ágakkal közelít az aján
dékozó, a Hecsernikl és mindenkit megver ilyen tüskés ággal. Herrgottpuszi
meg annyi, hogya nagypénteki keresztcsókolásnál ilyen tüskés boróka fenyő

ággal hintenek magukra szenteltvizet. Míg ők így okosítottak, tanítgattak: hol
írtam, .hol rajzoltam. hol varrtam köztük s mert ceruzám hegye gyakran le
törött, hol Jóska, hol Tóni faragták ki ... amíg lassan-lassan több évi együtt-"
lét után ők rendre megnőttek és én nemcsak megszoktam, de meg is szerettem
a magányt. De íme nemcsak én őrzöm emléküket, hanem ők is: A ceruzahe
gyező, a gyönggyel varrott piros-posztószív, a pempő, meg a heccseli tanúsá
ga szerint.:. Tudod ugye, hogya hegyezőt Jóska küldte, a pernpőt Tóni, aki
méhészkedik immár és tudja, hogy igen beteg voltam! A csipkebogyó gyöngy
sor persze Maris ajándéka és ott szedte a gesztenyefák táján ... Míg a kis piros
szívre Anna varregatta a gyöngyszemeket. miközben ezt írta kíséretül: "amég
varrtam, akkor is magára gondoltam, mer a szivemben is így ragyognak az
esték,' amikor magára vígyáztam, mint ezek a györigyök itt és maga se felejtse
el, hogy mennyit játszott velünk, buta gyerekökkel ..."

-
ELÉGIA EGY LEANY HALALARA

Az a sors telje, amelyet bezárt
Szemed tükrén őrzöl már a homályos
öröklét folyosó in, föld és ég
anyagát váltó sírbolt-palotádban;
a rózsa, mit bimbóként zárt kezed
őriz, más fényre gyullad, ha világló
nap éri majd, tündöklő hajnali
sugár vesszője

Sorsodban, halott
gyermek, holt lányok vihar-szél ütmte
sorsát látom, s a magamét, vihar
bugyrai közt ki hajszálnyi fonálon
partra vetődtem, s keresem halott
tájon, az ismeretlen ég alatt
a sorsot, amelyből már kiszakadtam.
Te őrzöd a Tiédet -
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