
- Miért vagy szomorú édesanya?
- Mert elviszik a képet is tőlünk, A testvérkédét.
- Ne add oda nekik. Vásárold meg!
- Nincs pénzünk.
- Nincs pénzünk? - csodálkozott a kislány.
Megfordult, kis kuckójába lopakodott, ahol összetörött játékai hevertek

egy halomban és matatni kezdett közöttük. Egy pillanat múlva megfordult és
újból anyja eléállt. Egy kis cserépmalacot tartott a kezében, a perselyét, nagy
komolyan Icirázta tartalmát apró tenyerébe. Anyja figyelte, lassan érteni kezd
te, mít akar, de nem szól semmit, hogy ne rontsa el az örömét. A kislány ad
dig ügyeskedett, addig próbálkozott, amíg a cserép tartalimát ki nem szedte
egészen. Boldogan odaadta anyjának:

Három krajcár volt benne, elfelejtett kraicárok, amelyeket valamikor a
jobb napokban apja zsebéből kotort elő a kislány. Apja szerencse krajcárnak
hordta a zsebében.

- Itt van, édesanya, vedd meg a képet.
Az anya átölelte a .kislányt három kraicárrával, szívéhez szorította, nem

tudta eldönteni, mi markolja jobban, a bánat-e, vagy valami mennyei vígasz
talás. Odakint, a lépcsőn megint lépések koppantak. Talán a postás hozza a
levelet apjuktól ! Vagy talán valamelyik mohó szomszédasszony jött, hogy
feltörje szívük meghitt bizalmas azilumát. Gyorsan magához ölelte mind a
három kislányt és összecsókolta őket:

- Kicsikéim, drága kicsikéirn - suttogta. - Ti vagytok az én három
krajcárom, a világ nem adna most hármatokért együtt egy krajcárt se. Én
szegénykéím !

A két nagyobb hallgatott. A legkisebb, amelyik még nem is tudott jól
beszélni, az mondta ki helyettük az igazságot:

- Én nem vagyok szegényke, én százszorszép vagyok ...
Valaki kopogott. Az anya odalépett, hogy ajtót nyisson.
Egy koldús állt a küszöbön.

Sinkó Ferenc fordítása

-
VONATFüTTY AZ ÉJSZAKABAN

Vonatfütty az éjszakában.
Borzongató vészjel ez,
Hol sűrűbben, hol ritkábban
Egy hang most segélyt keres.

Ö AZ

o az, aki asztalhoz nem ül.
Ki nem iszik és nem eszik,
O az, ki nem fekszik le már,
Kinek ágyát meg sem vetik.

O az, kinek léte közöny.
Ki nem örül és nem zokog,
Ő az, ki nem néz messzibe,
S nem keres sem célt, sem okot,

A földön most csak magány van,
Felhők mögé bújt a hold.
Lehet, hogy az éjszakában
Egy kisiklott szív sikolt.

o az, ki nem kap levelet,
Csengetésre sem jő elő,

Ki óráját nem húzza fel,
Kinek nem múlik az idő.

o az, kinek ;fúnő útját
Nem szegélyezi száz szabály,
Aki már nem fáj senkinek,
S akinek most már ez se fáj.
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