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Fenyőrigó többé nem énekel

A faluban Fenyőrigónak becézték Annulát, Úgy élt, s úgy is halt meg, mint a fenyőrigó,
Csipetnyi emberke volt, Sovány, hosszú lábszárú, légiesen szökellő kislány. Sosem lépdelt, csak ugrált és fu-

tott.
De hát melyik faluban is élt? Egy kis faluban, valahol a hegyekben, az egyikben a sok közü], amelyek a hegy

olda]án terülnek el, s mind egyformák. Szépek, de szegények, sőt nyomorúságosak, az istenek és az emberek
egyaránt elfeIedkeztek róluk,

Vörös babérfák közt patak csörgedezik a völgyben, s szűk kecskeösvény vezet a fenyőerdőn át a hegy csúcsára,
Olyan félreeső, elfe]edett falucska, amely csaknem e]feledte saját nevét is.

Nem iS Vo]t szüksége rá, talán felesleges teherként cipelte. És mégis, amennyire hiányzik ezekből a falucskák-
ból a műveltség, a gondoskodás, a ióllakottság, annál több iutott nekik a léIekbőI. A nép lelkéből,

A német megszállás utolsó éVében töftént,
A szóban forgó falucska éppen a két Cörögország mezsgyéjén feküdt: a már felszabadított és a még megszállt

területek határán,
Egy német katonai egység Saját náciiai és görög nemzetáruló társai segítségével igyekezett megakadályozni,

hogy a szabadság a hegy csúcsáról leszállhasson a sík vidékre is. A hegy csúcsán ugyanis a hazafiak nem éppen
kel]emes karácsonyi ünnepeket készítettek elő az ellenség számára.

A hazafias erők szoros kapcsolatban álltak a falu felszabadítási bizottságáVal, S vajon hogyan? Fenyőrigó volt
az összekötő. Fenyőrigó édesanyia szegény özvegyasszony volt, akinek a férje alig pár éve esett el az a]bán fron-
ton. Fenyőrigó mindössze nyolc-tíz éves lehetett, Szép hangú, eszes kislány volt, engesztelhetetlenül gyűlölte
az ellenséget, Mozgékony, életrevaló teremtés Volt, éretten gondolkodott, és sohasem félt semmitől.

December végére járt az idő- Napfényes, száraz idő volt, igaz, hogy csípős hideg is, Az iskolában nem volt ta-
nítás, és Fenyőrigó a többi gyermekkel együtt kimerészkedett, a németek és nemzetáruló görög társaik szeme
láttára, a falu szélén, a patak partián levő tjsztásra játszani,

Labdáztak, Fenyőrigó a játék hevében messzire haiította el a labdát, a patak felé, maid lélekszakadva futott
utána,

A labda a patak felé gurult, s utánahemperedett Fenyőrigó is,
Nem messze innen, az erdőben déttátban már várta őt két partizán, Hol írásban, hol élőszóval adta át nekik a

bizottság üzenetét, és fújtatva szaladt vissza, kezében a labdával, hogy soká el ne maradjon a társaitói,
Fenyőrigó gyakori elmaradozásai azonban gyanút ébresztettek a hazai és az idegen ellenségben.
- Óvatosan meg kell figyelnünk, mi történik, mert a kislány nagyon ravasz!
Nem volt azonban szükség óvatosságra. A falu elnöke, a nácik |obb keze nemsokára megtette utolsó,,hazafi-

aS" Szolgálatát, Éítesítette a németeket,
Amikor másnap, karácsonyeste napján Fenyőrigó ismét elkezdett futni a labda után, a németek és görög ba-

rátaik megállították a lábdát, és körülvették Fenyőrigót iS. Megmotozták,
A haiába tűzve egy szelet papírost találtak,

- Gyere csak ide, madárkám - mondta az elnök, Kitő] kaptad ezt?
Én magam írtam,
S mit tudsz te ezekről a dolgokról?
Mindnyá jan tudiuk ezeket,

- S miféle más ,,játékot" ismersz még?
- Mindent. Tudok futni, ugrálni, énekelni, fára mászni, gyümölcsöt szedni, madárfiókát fogni a fészkében,

Lássuk csak szépen, mássz csak fel erre a fára! Fenyőrigó egy szempillantás alatt a fa teteién termett.
- fut mondtad, hogy tudsz énekelni. No, rajta, halljuk, miféle nótát tudsz! Ami neked tetszik, ,.

S Fenyőrigó vékony gyerekhangja felcsendült.
._ ,,Fekete az é| a hegyeken, .." - Ezt a da]i énekelték országszerte titokban akkor a leigázott görögök.
Bumm I Bumm ! Bumm !

A németek és nemzetáruló barátaik célba vették, s úgy lőtték ]e, mint egy kismadarat, S a kismadár földre
hullott, a csipetnyi test és a határtalan lélek. Egész Görögország lelke. ,.

Amikor éjféIkor a harangok a Megváitó Születésót adták hírül, rajtaütésszerűen elfoglalták a falut a partizá-
nok, A nácik s a nemzetárulók, közöttük az elnök is, életükkel fizettek szörnyű, embertelen bűneikért,
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