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IV.
A halál

A bábaasszony füvet vett  elő kis kosarából, feltet-
te apró lábaskában főzni, fát rakott  a tűzre. Majd a 
sarokba ment, pókhálót szedett  le az ablaktábla mö-
gül, egy kis port söpört össze a padlón, egy kis kor-
mot kapart le a tűzhely oldaláról, és mindezt betett e 
a lábaskába, a fűhöz. Végül odaszólt Rozálkához, 
mikor már főtt  az egész, hogy hajoljon föléje és le-
heljen reá.

– Most már csak ki kell kicsit hűteni – mondta a 
tudós asszony, és kötényénél megfogva a lábaska 
fülét, levett e a tűzről. – Térdelj le.

Ro zál ka letérdelt, bár nehezére esett .
– Emeld fel a fejed, s a szemedet hunyd be.
Ro zál ka felemelte a fejét, s a szemét behunyta. 

Égető fájdalmat érzett  egy pillanatra, de csak egy 
pillanatra. Aztán mintha nagyon álmos lett  volna, 
úgy ragadt a szemhéja össze. Végigborzongott  rajta 
az érzés, hogy most már el van varázsolva.

A bábaasszony még mindig bűvös szavakat mor-
mogott , aztán kivett  egy megszenesedett  fadarabot 
a tűzből, kört írt le vele kett ejük körül, s háromszor 
meghajolt. Végül megfordított a a kulcsot a zárban, 
s nyitott a az ajtót.

– Ugye, mondtam? – sutt ogta.
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A FÖLD KÖDÉBEN

Amint az ajtó megnyílt, kint látszott  az éjszakai 
csillagfénybe merült udvar, a kábult, csendes utca 
és messzebb ködösen és elmosódva a hegyoldal 
sziklás falaival, rengeteg erdőségeivel.

Ro zál ka csak most nyitott a lassan a szemét.
A küszöbön ott  állt a halál.
Csuklyás fekete köpönyeg volt rajta, nem lehetett  

jól látni az arcát. Kezében fekete lepkehálót tartott . 
Ott  állt, és eleinte sem nem szólt, sem nem mozdult. 
Ro zál ka nagy nehezen felállt, közelebb ment, és re-
megő hangon mondta neki:

– Mit akarsz itt , halál, a mi ajtónk előtt ?
Csak csönd volt továbbra is.
– Nem bántod a gyermekemet, aki most jön 

majd? Felelj hát! Miért nem felelsz?
Megszólalt a halál, de valami kimondhatatlanul 

bánatos, édes, lágy, muzsikáló hangon:
– Add nekem.
Irtózatt al sikoltott  fel Ro zál ka:
– Nem adom! Nem!
– Add nekem – mondta még egyszer a halál.
– Dehogy adom! – zokogott  Ro zál ka. – Most vin-

néd el, mikor még nem is látt am? Mikor az uram se 
örülhetett  neki? Engedd legalább, hogy, megcsókol-
hassuk!

– Amint a világra jön, sírni fog – mondta a halál.
– Majd én vigyázok reá, hogy ne sokat sírjon – 

fogadkozott  Ro zál ka. – Az első gyermekem!… Mit 
tegyek, hogy bántatlanul engedd idejönni? Van va-
lami ára? Megfi zetem.
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Kosáryné Réz Lola

A tudós asszony sutt ogva szólalt meg és intett e 
Rozálkát, hogy ne beszéljen ilyen könnyelműen. De 
Ro zál ka beszélt és a halál felelt:

– Van ára. A nevetésed.
Megdöbbent az asszony.
– Ne tudjak nevetni többé? 
– Aggodalom nélkül nem fogsz többé nevetni.
Csend 1ett . Aztán Ro zál ka felkapta a fejét.
– Nem baj. Nem baj. Én azt akarom, hogy a gyer-

mekem éljen és erős legyen, bátor, okos és jó. Vezes-
se a szegény embereket, akik, mint én, a világban 
járatlanok. Vidd… Vidd a gondtalan nevetésemet, 
csak a gyermekemet ne bántsd… Csak azzal a ször-
nyű fekete hálóval menj el innen… Isten nevében 
menj el…

Irtózatt al eltakarta az arcát.
A halál feléje suhintott  a hálóval. Mintha elfogott  

volna valamit benne. Fehérpiros szárnyú lepkét… 
Megrebbent a háló… Aztán megfordult a halál és 
eltűnt a sötétségben.

Ro zál ka ott  állt a küszöbön mozdulatlanul és né-
zett , nézett . A tudós asszony megérintett e a karját.

– Édes lányom, gyere beljebb, hadd csukom be az 
ajtót.

De Ro zál ka, mint az alvajáró, lassan ingatt a a fejét 
és mereven maga elé tekintett  továbbra is.

– Nem, nem, nénémasszony. Hadd menjek. Hadd 
lássam az én utamat és a gyermek útját.

A tudós asszony sóhajtott .
– Ha mindenáron akarod, menj hát. Csak ezt a kis 

lámpást vidd legalább magaddal.


