
Mit volt mit tenni Mártonnak - akár akarta, akár nem -, be kellett en
gední a házba az asszonyokat a nagy tulipános ládával, ahol felöltöztették
Ilonkát Székelyföld legszebb menyasszonyának.

Áron sem maradt hátrább, neki meg a legények hoztak hímzett hófehér
inget, bokrétás kalapót.

Mérgesen fordult el az apa, mikor Ilonka újra elébeállt. hogy elbúcsúzzon
tőle. És míg az apját ott az udvaron békíteni próbálta, legkedvesebb galambja
csipkedni kezdte a vállán fátyolát, majd ott is maradt. De annak a rnérges
embernek beszéLhetett, oda se nelki. Áron várt egy darabig, azután se szó, se
beszéd, felkapta Ilonkát és felrakta az első kocsira. Erre aztán felszedelódz
ködtek a kadicsiak is. Már mindenki fent ült a kocsikon, egyszerre csak a
négy vőfély hirtelen meggondolta a dolgot, lengrottak a kocsiról, usgyi bé az
udvarra, átnyalábolták a molnárt s az aztán hiába rugkapálódzott, őt is fe1
rakták a kocsiba.

Jóna Mártont eleinte él düh majd szétvetette, de aztán addig ölelgették.
sírnogatták nyakra-főre, itatták jóféle küküllőmenti borocskával, hogy mire
beértek Kadícsfulvára, úgy hozzáédesedett a násznéphez, mintha köztük szü
letett volna.

Lőrinc ács még aznap este nekilátott. Reggelre már megfaragva díszlett a
kapu fölött a galambduc is. A kapu egyik oldalán Ilonka guzsalva ékeskedett.

Másnap megesküdtek. Volt eszem-iszom, örömünnep, tánc ki világos virra
datig.

Ettől kezdve a kadicsfalvi lányok folyton duruzsoltak vőlegényük fülébe.
- A mi házunkra is olyan kaput faragtass, mint amilyet Lőrinc ács fara

gott Kiss Áronnénaik.
így terjedt el lassanként egész Erdélyben a székelykapu.

-
HULLÁMOK M"€LY"€N

Szélkorbácsolta, frissen fodros tónak
táncoló tükrén kelő nap ragyog,
hullámos hátán egy magányos csónak,
s a tó mélyén: beléhullt csillagok.

A csillagmiriád ott lenn a mélyben
ujtüzű éjszakákról álmodik
tűnődve távoltitkú messzeséqen,
amig fölötte siklik a ladik.

úrrá lesz mindenen a józan nappal,
csörtetőn indul élni a világ,
álmoTc, tündérek tovatűnnek halkkal,
s titoktalanná lesz a tünde táj.

Csak én tudom, hogya hegyek ölében
pihenő tónak titkot súg az éj,
s amit a nappal ellopott, az égen
születni indulnak az új mesék.

Csak én tudom, hogy emberarcok mélyén
hajnalra l'ár a kelő gondolat,
s a tótükörnek leple alatt fény ég,
mesék álmodnak hullámok alatt,

s mig a habokat szél zilálja széjjel,
vijjogva bőgnek józan nappalok,
halkan készül jölragyogni az éjjel,
s életre kelnek mind a csillagok. A g o s t o n 1 m T e
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