
A libapásztor

ári né ni az árok szé lé n ült é s a lábát nyomkodta, Fáit, Nagy csomókban dagadtak ki raita az erek, Nem cso-
da, sokat szaladgált világé ieté ben. Nem is olyan ré gen mé g könnyen utolé rte a libákat, ha tilosba igyekez-

tek vagy es t é rezve megbolondultak é s mind repesni kezdett, ki az országú tra.
körülné zett.
- ]ó, hogy ilyen egyenes itt a f d,,. - gondolta, A sí kon jól láthatja a legelé sz  libákat, rögtön látni, ha a tar-

lóról átfehé rednek a ré paföldre vagy a lucernásba,
- Egye meg a fene, nem igen talál mán a tallón szemet! * morog, de azé rt vigyáz, mert bal lehetne a gazdák-

kal, ha lecsipkedné k a libák a ré palevelet vagy a lucernájukat, I1gyis nagyon nehezen n tt, nem esett es  aratás
óta, A dudva is olyan poros az árok szé lé n, ahol ül, hogy nem is zöld, hanem szürké sfehé r, Olyan, mint a lába,
Az is fehé r a portól, pedig fekete az, mint a száraz ág,

Nem látni egy lelket se, Az egé sz lnáncsi-d l n nincs más, csak  , meg a libái. Megszokta már, é szre se veszi,
ha hangosan beszé l magában, A falusiak bolondnak is tartják emiatt, de bánja is  , í gy legalább mindent el-
mondhat,

Amikor elporzott a konda, abbamaradt a kanász tülkölé se, elbaiiagtak a tehenek is, egyenké nt csatlakozva a
nyitott kapukból a csordához, nagy porfelh t hagyva maguk után elkocogtak a birkák is, akkor indult a libákkal
Sári né ni, Ez a falu egyik vé gé t l a másikig naponta esemé ny volt, Ilyenkor kiabálta el a libáknak meg a falu fü-
]é nek, ha valamelyik gazdáné  mé g a szokottnál is hitványabb ebé det kü]dött neki. Í gy az egé sz falu nevethette
fösvé nysé güket,

- Mán megin eszi  ket a fene! - né z fel az é gre, ahol apró pontokban repül raj hú z el fölötte. - Mé g jó, hogy
itten nem bombáznak! Minek is vóna, hacsak a libákra meg a ré pára nem haiigálnák.,.

A fia jut eszé be. Aki miatt itt maradt, amikor a tekn vájók csapata folytatta vándorlását a fedett szekereken,
Elmaradt a falusi legé ny is, a szé pszavú , Egyedül volt   addig is, mí g a fiát be nem hí vták katonának - de akkor
Várhatta haza, minden vasárnap. Görhé t sütött neki, azt szerette. Mindig vetett neki valamelyik gazdáné  egy kis
kukorica]isztet. ,.

Egy gú nár nagyon nyú jtogatia fölfelé  a nyakát, aztán nagy lármával el is indul a ré paföld felé , nyomában egy
sereg libával,

- No, hogy aZ í z egye meg a ké nyes gazdádat, tennap is csak hí g levest küldött ebé dle, oszt attú ] hogy szalad-
jak utánad! - átkozódik Sári né ni, közben nyögve feltápászkodik, fogja az ostorát, indul visszaté rí teni a csavar-
gókat. Ócska, alig-cip ben klappog utánuk, de kell ez, mert a tarló feltörné  a talpát,

-  keI  ke| - kiabál már messzir l, aztán elé bük kerül é s a sziszeg  gú nárral együtt visszafordí tia a tarlóra a
CSapatot,

- Nem csuda, ha elkalamolnak, nem tanálnak mán szemet - mormolja, aztán ú j helyet keres magának egy
eperfa alatt. Számolgatná, mikor is volt nála a fia, katonaruhában? Ré gen - nem számolja a napokat, csak a va_
sárnapot, Akkor csak dé Iig  rzi a libákat, Olyankor a soros gazdáné  is jobb ebé det ad, ha nem is azt, amit  k
esznek, de mindig iut bele hú s is. A dé lután az övé , Egy dé ]után a hé tb l. Olyankor tisztáikodik, felsepri a vis,
kót, aztán kiüi a küszöbre, né zegeti aZ öltöZetes Vasárnapi né pet, Van is mit, mert nem ú gy van már, mint fiatal
korában, városi ruhában járnak, van asszony, aki mé g kalapot is tesz! Úgyse lát semmit egé sz hé ten, csak a lon-
csos, ganajos kiscselé deket, akik este elé be jönnek, hogy haza hajtsák a libákat, összeáll a csapat, de né ha egy-
egy elkeveredik másé hoz. Akkor jár|ák a lányok a portákat, bekiabálnak, nincsen-e ott az övé ké :

- ]obb lába hasgatott, balon bels ! - mondják a jelet.

- No, mán megin elkalamoltak ezek a keserves dögök,, - - a fának d lve feltámogatja magát, indu] utánuk.
.- Mennek mán vissza\, - né z fe] az elhú zó repül gé pekre - Mikor lesz mán ennek vé ge? Mikor iön mán haza az

é n kisfiam?

f ó Jenne err l beszé lgetni va|akivel, aki okosabb, Megkönnyebbülne, ha kiönthetné  a szí vé t, ha megké rdezhet-
f né , mi lesz hát? De ki áll le  vele beszé lgetni? A gazdáné kkal próbálta né ha, de azok csak bólogatnak, ráhagy-
ják, mint a bolondra, nem veszik emberszámba, A cselé dek meg annyit sem tudnak, mint  , Csak sietnek min,
dig, hogy megmaradhassanak a gazdáiuknáI ebben az í nsé ges világban,

A láthatár szé lé n kis fekete pont mozog, Nó, nagyobbodik,
- Gyön valaki! - gondolja Sári né ni, é s már minden figyelmé t a közeled  pont köti le. Most már látni, hogy

ember, de lehet, hogy csak gyerek_ Úgy látszik, ene iön,
A poros ú ton szé I szánt vé gig, hatalmas porfelh t kava1 egy id re eltakar|a a közeied t, Aztán ú jra láthatóvá

válik, közelebb kedlt, n tt is valamit. Sári né ni várakozón lesi. Hátrább lóki fakó kend |é t, szemé t erny zi a ke-
zé vel, látia már, hogy nem asszony iön, ember, Bot van a kezé ben. Aztán megáll, ráé r sen pipát szed el , meg-
tömi, rágyú jt, csak aztán indul tovább,

- E' meg a kisbí ró! - ismeri fel most már kí váncsian. - Hova a nyavalyába megy ez?
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Hogy rend legyen, ha már ilyen hatósági szemé ly
igyekszik errefelé , összé bbtereli a libákat, aztán meg-
álI az ú t szé Ié né l, hogy bevárja a kisbí rót.

- Hát ez idegyön I Mit akarhat ez velem? - Szorong-
va pislog a közeled  felé , fakó fekete kend |e varjr1-
szárnyait meghú zogatla, ijedten né z aló]a a kisbí róra.

- 'Sten! - böki meg a hivatalos ember a sapkáiát.
Libapásztornak ennyi dukál. Aztán megáll, körülné z,

- No, megvannak a libák? - ké rdi leereszked en,
de é rdekl dé s né lkül.

- Csak nehezen, Ielkem, mer nem találnak mán
Szemet, a talló is kevé s, felszántották a gazdák,.. -
panaszolja Sári né ni, aztán csak né z az emberre, vár,
Ma jd megmondja, mit akal! Azé rt fé l is egy kicsit; ta-
lán panaszkodott rá valaki?

- A iegyz  ú r üzeni, hamarabb hajtson ma haza,
oSZt gyöiiön be a közsé gházára! - mondja a kisbí ró
fakó hangon.

- Mit akarhat? - ké rdi reszketve az öregasszony, de
az csak vál]at von,

- Ma jd megmondia,   tudja! No, 'sten! - böki meg
megint a sapkáját, indul vissza, a falu felé . Sári né ni
csak né z utána, hogy fogy eI lassan az ú t keskenyed 
szalag|ával együtt a mozgó emberi pont, Nem tud
mit gondolni, Fé L Nincs is maradása, összetereli a li-
bákat, elindu] velük befelé .

Most csendben haitotta be  ket, nem kiabálta ki,
ki küldött ma kotyvalé k ebé det, nem szidta a ]ibákat,
se a gazdáikat, ahogy minden este szokta.

- Üljön le, lelkem - né zett fel a jegyz  a papí rjai
közül, amikor Sári né ni beóvatoskodott aZ ajtón,

Leült egy szé k sarkára, aszott, fekete kezé t az ölé be
ejtette.

- Nem lehet ebb I semmi ió! * sejtette mé g iled-
tebben a jegyz  kedvessé gé t l, Ült dermedten, mozdulatlanul. A jegyz  elmé lyülten rakosgatott a papí rok kö-
zÖtt, hÚZta az id t- Az iratok zörögtek, a dohányfüst é s a ré gi papí rok szaga porral keveredett. Sehol sincs iiyen
SZag, csak itt. AZ Öregasszony nem szerette, mindig valami baj miatt hivatták ide. MoSt hifielen nagy csend ]ett,
erre felné Zett, Látta, hogy a Iegyz  felállt, ott áll aZ asztala mögött, torkát köszörüli, hasát kidülleszti, fehé r te-
nyeré t az Í róasztal szé lé re támasztia, é s  t né zi. Már nyugodtan né Zett VisSZa, Várta, hogy megszólaljon.

- Sári né ni, amit most mondanom kell magának, szomorú  köteiessé gem_ Akárhogy fáj is, legyen büszke a fiá-
Ia, mert a hazáé rt halt meg!

it mond eZ a fiáról? Mit akar vele? Mé fi legyen   büszke? Csak ült tovább, mé g mindig mozdulatlanul,
mintha nem é rtené , hogy hozzá beszé Inek. Ki? Ki halt meg? Kikerekedett szemmel bámult a fölé  magaso-

dó jegyz re, aki satnálkozó arccal né zte.
Sári né ni hangtalanul mozgatta aZ ajkát, felállt, botladozva ment az ajtóhoz, olyan halkan csukta be, mintha

lé lek járna_

Odakint arcába vágott a h vös szé l, a záporral é rkez ,
Ekkor kirobbant bel le a fájdalom:
- Megölté k! Megölté tekI Jaj, átkozottak! - hörögte fuldoko]va, könn}te]en szemeive] a távolba meredve,
A kisbí ró kivezette az udvarróL Az árok hí dja föIött megbotlott. A poros füvek _ mindennaplainak társai _ kö-

zött fella]dult bel Ie a zokogás,
Né mán körbeállták, most senki sem bántotta a szavával, Felegyenesedett, ré gi alázata elt nt, Eddig ismeret,

len mé ltósággal elindult, kifelé  az embergy r b l, a faluból, a világból,
Szótlanul engedtek neki utat.
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