
RÓZA
I.

r r t a Farkas A n tal

Tikkasztó a bőség, pedig már négy óra felé [ár.
A határ csendes és mozdulatlan ; levél serezdÜil. Mintha minden elnehe

zült volna. Egy fogat áll megbillenve az úton - színte belekocsonyásodva a
tálba.

A majorban is meglehetősen nagy a csend. A Igyerelkek apra] ának mézes
az álma, a nagyobbacskák ténferegnek. Kókasztja öket a meleg,

Csatka cselédházak árnyékába húzódó asszonyok fáradhatatlanok; ölük
tele varrni való ronggyal s a szfvük gonddal. No, nem a vacsora. miatt - a
cselédasszony a déli ebéddel megfőzi az estebédet is -, inJkább a holnapi nap
miatt. Mert holnap is enni kell. Vam bab, vagy köles, egy kis liszt is van, ha
van. Dehát tegnap is így volt, tegnapelőtt is. Hát bizony nehéz így főzni, 88Z
szonykodní,

Mi segít ilyenkor?
Csak a beszéd, a panaszkodás. Ez változatos is lehet, ha úrféle nem hallja.

S a panasznak se vége, se hossza.
Anya már unja Kálmánné ikesergését. Én ugyancsak. Könyvet fogok. Anya

rámszól:
- Olvasd csak hangosan, fiam, hadd balljuk mi is, ugye Kálmánné ?
Ká1mánné kelletlenül bólint, - beszélgetni szeretne. Közibe is szól és so

rolja, sorolja végnélkül: csökkentették a cselédek [árandóságí tejét az aszály
rníatt, de azért a városba ugyanannyit küldenek, mint máskor, - meglopja a
cselédet a malmos, - csalja a fűszeres, keveselbbet mér, mikor úgyis minden
kevés. Jaj, hol van ennek a sok jajnak. barnak a vége!

Anya 'arca nyugodt, csak nagy barna szeme ég. Ami KáJJmánnénaJk baj,
neki is baj. Asszony, mint a többi, szegény is, mégis olyan más. Férfiasabb.
Nem szeret panaszkodni. Ez a korán özvegységre jutott, kicsi kis teremtés igen
erőslelkű ember. Csak elsóhajtja, ami nyomja. Olyan észrevétlen küzd az élet
tel értünk, hogy észre is alig vesszük.

Öcsém - a fene tudja honnan keveredett elő - ásít és böködni kezd.
- Kálrnánné éjfélig se hagyja abba, pedig éhes vagyoik.
- Hallgass l - intem le, mert Kálrnánné könnyen meg szekott sértődní

s akkor ikígyót....békát kiabál mindenkire. De öcsém csak sugdosott, rnotyogott,
Végül anyám is észrevette.

- Mi bajod, Sanyika? - kérdezte.
- Tudhatná, hogy éhesek vagyunk.
Anyám arca borús lett, szó nélkül bement a konyhába és két karaj ke

riyérrel tért vÍS8m.
- Egyetek, a hasatok míndenét t - mondta erőltetett szigorúsággal. 

Látja, Kálmánné, kiesznek ezeik engem míndenből.

Aztán, mint aki nagyon is tisztában van vele, hogy az örökéhes gyerek
szájjal csak átmeneti békét kötött, enyhébben hozzátette:

- Talán küld valamit a nővéretek.

II.

Nővérünk, a Róza, Szombathelyen szolgált a Rozner-féle pékfamiliában.
Amire kevés volt bátyám félkommenciója, azt Róza keresetéből pótolgattuk.
De persze azzal se tudtunk mímdent pótolni. Róza mégis aikimentJhetetlen
bőség forrása volt ne'künk.

Nem csoda hát,ha a kenyér utolsó darabdával szánkban, kiültü!IJJk az út
széli árokpartra, s vártuk, mikor érkezik meg Tamás, a kertészet koesísa,
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másrészt szegről-végről rokonunk és Róza postása. Meg ahogy később kide-
rült: széptevője is.

Amint a vásároskocsi feltünt, izgatottan találgattuk, mi lesz a mai külde
mény, Ha képzeletünk kissé jobban meglendült. anyám - akkorra már ő is
kőzibénk ült - méltatlankodni kezdett.

- Minek nézitek ti Rózát? Tolvajnak?
Erre mi csak mosolyogtunk, Róza küldeményeinek mennyei ízein kívül nem

is gondoltunk másra.
Tamás a fogattal a major közepéri állt meg, híven szokásához, a vén tölgy

alatt. A gyeplőt akkurátusan ostora köré tekerte és aprólékos gonddal cigaret
tát sodort. Közben ellátta hivatalát is: kínálta a vásáron megmaradt zöldség
félét, Amíg ez tartott, tudomást se vett rólunk. Dícséretére legyen rnondva.
'hogy utána viszont első dolga volt az ülés alá nyúlni a hagyományos kis
csomagért.

- Azám, na, majdnem elfelejtettem - hunyorgott ilyenkor. - A Róza
küldi.

Ezt az örökkévalóságnak tűnő pillanatot mindig meg kellett várni. Így ld
vánta az illendőség.

Most, a cigarettasodrás és árukínálás után is úgy viselkedett Tamás, mintha
a világon se volnánk. Pedig Sanyi kétszer is odaállt eléje, amint a cselédlaká
sok felé fordulva még akkor is a zöldséget kínálta, amikor már mindenkr ott
tolongott a kocsi körűl.

- Hadd? - próbáltam fékezni öcsémet. - Nem látod, hogy még mindig:
mondja?

- Igen, de máskor, ha már füstölt, nem kaiabált.
És Sanyinak igaza volt. Tamás kiabálása már nem tartozott a szokásos

rendhez. Máskor legalább a szemével izent ilyesfélét: "Várjatok a sorotokra l"

Most úgy néz, mint egy beteg bivaly, asszonyba se csíp, pedig máskor megtette.
ibármekkorát csappintottak is a kezére.

Csak amikor a kocsit leponyvázták, akkor jött oda hozzánk.
- Ma nem küldött semmit, gyerekek - mondta halkan és zavarában bele

kalamolt öcsém hajába. Anyámra nem is nézett.
Erre a hírre csak álltunk ott csendesen, egy kicsit úgy, mint akiket már

nagyobb baj nem érhet.
Tamás a kocsinak dőlve, a ponyva szélét babrálva folytatta:

- Hazajön ... beteg ... nem bírja.
Anyám nagyot sóhajtott. De amint kétségbeesett arcunkra nézett, ismét

erős lett s bár a szeme sarka gyanúsan fénylett, nyugodt hangon azt mondta:

- Vedd le a ponyvát, Tamás és mérj ezeknek a sáskáknak valamit.
Nem volt más, csak egy kilóra való korai retek. Anyám mind megvette.
Bátyám este tudta meg a dolgot. Csak hümmögött és nem fogyott előtte a

vacsora. Igaz, hogyatejeslevest nem szerette. de a resztelttésztát máskor leg
alább kiette belőle. Most az se kellett neki.

- Üssele talán tojást? - próbált kedvében járni anyám.
Lajcsi nem válaszolt, csak nézett üres pillantással,
Ebből baj lesz, gondoltam.
- Egyél, na! Van egy kis túró is - mondta fáradhatatlanul anyám.
- Most van, de mi lesz egy keresetből ? - szólalt meg végre Lajcsi.
- Dehát ha nem bírja, fiam.
- Nem bírja? Mit nem bír? - csattant föl bátyám. - A porolórongyot ,

De nekem bírni kell az ácsszekercét. ugye?

Édesanyám lehajtotta fejét.
- Valakinek bírni kell gyermekem.
- Bírná Róza is, ha nem kisasszonykodna.
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Ez már anyának is sok volt. Kifakadt.
- Nincs tebenned szív, fiam. Mit tudod te, mi az, négy szobás lakásban

rendet tartani. Emeletről le, amdetre föl; ágybahordani a reggelit a fiatalú["
nak, a nagyságos asszonynak. Nem kis dolog az.

- így sem volt elég semmire se - mormogott fojtottan bátyám. - Mi
lesz ezután? Miből fizetjük ki a bóti számlát? Marsoltok napszámba, tak
ny osok !

- Megyűnk, igaz-e'? - néztem hetykén öcsémre.
Sanyi bólintott egy durcásat, mint aki egészen természetesinek tartja a

dolgot. Nem tudtuk rni még azt, milyen íriszakasztó reggeltől késő estig a
gazos kukoi-ícasorok fölött haj Iongan i, egyre súlyosbodó kapával és mínd
egyre fogyó erővel vágni a dudvát.

Gyerekek voltunk; én tizenkét éves, öcsém alig múlott tíz.
Talán azért is nyúlt Lajcsi zsebkendő után, hogy végetérni nem akaron

az orrát Iújogassa.

III.

Két nap múlva megérkezett Róza, barna szemei körül sötét karikákkal,
fáradtan.

Megdolgoztattak ? - kérdezte anya.
- Meg. De itthon egy-kettőre rendbe jövök.
- Aztán mi fáj? - érdeklődött Lajcsi is, míközben sámlit tett Róza

lába alá.
Minálunk ugyanis minden szék olyan magas volt, hogy felnőtt korig senki

se ért róla földet. Róza szegényke még akkor sem. Tizenhárom éves kora óta
más keze-lába volt, mindig dolgozott és közben elfelejtett nőni.

- Tudod, bátyó, a szívem ... Néhány hete rosszul viselkedik a szívem 
mondta szomorkás mosollyal, mert azért igen tetszett neMIJajcsi kedveske
dése a sámlival.

- Sose mondtad, mikor nálad voltam - pislogott anya.
- Nem, rnert az hittem, osak átmeneti az egész. De nem az. Komo-

lyabb. Sokszor szúr a szívem. Ha nem is szúr, mindig érzem.
Elhallgatott. Sűrű csend ereszkedett közénk, amely rosszebb volt az OSZI

ködnél. Nem tudtunk tájékozódni benne. A nagy csendben Lajcsi megpró
bált közelebb botorkáini Rózához.

- Nen tudsz miatta dolgozni? Elgyöngít? Vagy mi ez?
- Furcsa, igen furcsa - rnerengett Róza. - Nehéz ezt megmagyarázni.

Viszem a nagy pakk fehérriemú t a mosodába, semmi. De amikor jövök visz
sza üresen és megyek föl az emeletre, meg kell fogódzni a Jcarfába, mert úgy
ver a szívem, hogy azt hiszem, kiugrik a helyéből. Az is előfordult már, hogy
teszek-veszek s jön rám a gyengeség, megáll a kezem, ha akarom, ha nem,
Sokszor még állva maradni sincs erőm. De azért, ha leültem, Róznerné rám
kiáltott, hogy nem azért fizetnek, hogy naphosszat üldögéljek. Hiába mond
tam, hogy csak egy pillanatra ültem le, rámtámadt, mint egy furia.

- Amikor én annyi idős voltam, mínt maga, Rozika, százával emelget
terna ládákat apám baromfikereskedésében.

Anyám ingerülten legyintett.
- Olyan testes teremtés, mint ő, tehette. Annak a mahomet asszony

nak meg se kottyan semmi se.
- Annak nem is ! - vágta rá Róza. - Egyszer az ínast fölemelte a szeme

elé és úgy rázta, mint a gyerek a csörgettyűt, Az meg szegény úgy megijedt,
hogy amikor letette a földre, csak összement a térde.

Döbbenten hallgattunk.
- Téged bántott-e ? - kérdezte elborult arccal Lajcsi.
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- Nem, engern nem bántott, mert azért velern meg volt elégedve. Ha
szidni szídott is, a segedeknek mindig engem dícsért. Azok meg haragudtak
rám és azt mondták: "Dógozz! Akár meg is szakadhatsz." Én nem akartam
megszakadní, de féltern RoznernétóL Egyszer nekem is megigérte, hogy fölkepel.

- Osaik az hiányozna még, széthasítanám - mormolta Lajcsi.
- No, ha olyan eros vagy - kacagott tiszta szívvel Róza - akkor tépd

Ie a csomagokról a spárgát, mert azt ember ki nem bogozza, úgy összekö
tözte az a szamár Tamás.

A csomagokból annyí csoda került elő, hogy nem győztünk eleget örülni
nelki. Csaik anyám vált módfelett nyugtalanná. Nem hitt a sok holmi igaz
eredetének. Attól tartott, hogy Roznerné csendőrt küld anyakunkra.

Róza kétségbeesetten fordult anyám felé.
- Azt hiszi, édes, hogy nem néztem a becsületre? Ez rnínd igaz szer

zemény, édesanyám.
- Ez a vadonatúj cipő is az, te Róza?
- 'Maga Rózner:né dugta a csomagba - mondta Róza megsemmisülten. S

míkor látta, hogy négy szempár vizslatja, nyelt egyet és így folytatta:
- A Tominak vették, de fájt benne a lába, Az egy olyam rühes egy kö

lők az a Tomi, mindent megnyafog. Mást kellett neki venni.
Megnyugodtunk. Anyám is csak azért, hogy mondjon valamit, megkér

dezte:
- Hát ez akabátocska ?
- Ez is, ez is, meg ez is - dobált szét mindent félig sírva, félig ne-

vetve Róza.
Osak aikkor jött zavarba, mikor egy patyolatblúz akadt a kezébe, melyet

bárhogy akart is, nem volt ideje elrejteni. Anyám elsápadt, Róza pedig hüppőgni

kezdett.
- Ezt én vettem magának... hű... édeske ... a születésnapjára. De el

szeleskedtem és most meglátta.
- Na, ne sírj! - csitítgatta bíborvörösre gyúlva anyám. - Nem való

már nekem ilyen szép portéka, te rosszaság.
- Mát- míért nem lenne magának való? - méltatlankodott könnyein át

mosolyogva Róza. - Próbálja meg!
Győzködtek egy ideig, végül anyám mégis fölvette a blúzt.
- Híjj, a kutyafáját! - rikkantott Lajcsi elégedetten. füstöt fúj va, mert

ő meg két százascsomag finom cigarettát kapott Rózától. Lesz ebből Irigység
doszt. A puccos Dávidnét elönti a sárgaság.

Igy vígadtunk, amíg a szomszédolás el nem kezdődött. Az első kopogta
tásra sebbel-lobbal eldugdostunk mindent s majd kifakadtunk a nevetéstől,

amint magunkra maradva újra összetaláltuk az ide-oda dugdosott holmikat.
A nagy vigadozásban egészen elfelejtettük szegény Róza szíve baját. Ö

találn leginkább. A hazai öröm megszínezte oreárt és visszaadta szemefényét is.

IV.

Néhány narpos otthontartózkodás után már javult Róza állapota. Jó kedv
vel tett-vett a ház körül. Naphosszat dalolgatott: igen szép hangja volt. A
dal, ahogy ez már lenni szokott, nem volt hatástalan a legényekre. Úgy körül
dongták Rózát, mínt a méhek a virágot.

A vidám esték jövés-menése közben már nem is igen gondoltunk Róza
betegségére. Ha véletlenül szóba került a szíve, kedvesen legyintett. Mintha
már csak emlékezne rá, hogy volt idő, rníkor baja volt vele. Az orvosi felül
vizsgálat eredménye is igen megnyugtató volt. Örültünk és boldogok voltunk.

Éppen csak azt nem vettük észre, hogy van valaki, aki talán még ná-
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Junk is jobban örül ennek: Tamás. Nagyot néztünk, amikor az egyik este
nem tartott együtt a távozó legényekkel. hanem kalapját gyűrve, odaállt anyám
elé:

- Ne haragudjék, drága Annus néném, de nekem megbolondul a fejem,
ha ez tovább is í,gy tart.

- Mi, Tamás? - hökkent meg anyám.
- Az, hogy itt mindig eggyel több a legény, mint kéne,
- Tamás! - kiáltott a legényre Róza. - Mi közöd hozzá, hányan van-

nak minálunk?
- Van, hiszen te tudod - vallotta meg gyámoltalanul Tamás.
Róza elsápadt. Édesanyám hol az egyikre, hol a másikra nézett. Majd

csendesen azt rnondta:
- Gyerek még a mi lányunk, Tamás fiam. Különben is olyan rossznö

vésű. Nem való ez még vasszonynak.
Dehát mást lát az anya szeme és megint mást a legényé, Igaz, hogy Róza

alacsony volt, de ami a férd'inek kedves, minden formás volt rajta. Ahogy
mondani szokás: ha kicsi is, de megvan már mindene.

Tamás nem is tágított.
- Ami igaz, az igaz. De én se vagyok hosszú ember. Éppen összeíllünk,

Annus néném.
- Majd meglátjuk, gyerekek. Fiatalok vagytok még, nem késtetek el.

Rózának előbb rendbe kell jönnie egészen.
- Tudom én azt, Annus néném, Nem is akartam én mást, csak azt, hogy

maga is tudja ... Jóéccakát!
Fejére nyomta a kalapját és elment. Rózából ekkor kitört a jsiras.
- Édesanyám, mondtam én, hogy szamár ez a Tamás. De olyan jó fiú,

olyan jó. Annyit segített. Egyszer az ebédlő parkettájat is ő ketélte föl, mikor
olyan rosszul voltam. Ne haragudjék rá.

- Jó, jó, csak ne sirj, na! - simogatta meg Róza haját édesanyám. -
Mondtam, hogy majd meglátjuk.

Lajcsi föl-alá iárkált.va végén aztán csak Iciböktc:
- Tamás rendes fiú. Én azt mondom, hogy rendes fiú, na !
Én is így gondoltam. Végre is: mi tudtuk legjobban. Ki haragszik a cso

maghordó postásra? ..

V.

Még anyúron megvolt az eljegyzés.
Hogy a k.elongye ne csak a család gondja legyen, Róza újra elszegődött

valami Szilvágyi nevezetű, sárvári földbir tokoshoz. Senki se gondolt semmi
rosszra, hisz Róza jól megerősödött, egészen rendbe jött.

- Aztán csak vigyázz! - szólt anyám a vonatnál Rózának. - Nehogy
ismét úgy agyondolgezd magadat.

De a Szilvágyi család még nagyobb háztartást vezetett, mint Róznerélc.
Vendég vendégnek adta a kilincset. A sok lótás-futásnak az lett a vége, hogy
Rózát ismét elővette a szíve. És most sokkal erősebben, mint először. Tamás
hozta haza, úgy vették le a kocsiról.

Hazajötte éjszakáján aIig aludt valamit; hánykolódott, nem lelte helyét.
Hajnal tájban pihent el kissé.

Amint lélegzete nyugodtabbá vált, anyám kendőt terített magára és bement
a városba. Egy idős, szemüveges. patikaszagú úrral jött vissza.

- Köszönjetek neki jó hangosan, mert egy kicsit nagyot hall! - súgta
nekünk.

A patikaszagú úr hosszan vizsgálgatta Rózát. A végén csípőre tette a kezét
és azt mondta:
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- Hm! Szoszó ! Feküdjél csak vissza lányom.
A konyhában így szólt anyámhoz.
- Nagy a baj, drága néném, szívbelhártya, amit még csak komplikál a

szezvezet Jegyengülése. Tyúkleves, könnyű tészták és nyugalom. Kutya dolog
a szívbelhártya. A manduláit is már régen ki kellett volna dobatní. Hát majd
meglátjuk, a hét végén újra eljövök. Csak sok szellőztetés, mert ha a tüdő is
megbetegszik, ajkkal' az Isten se segít.

- Az mindíg segít, doktor úr. Minekünk szegényeknek csak az segít. ..
Az orvos nagyot nézett, lekapta szemüvegét, megtörölgette s csak pillogott

anyámra. Aztán újra visszatette és szomorú mosollyal így szólt:
- Én is megteszek mindent, drága néném. No, majd meglátjuk.
Leült a konyhaasztal mellé és sokáig recepteket írt.
'Ettől kezdve Róza betegágya mellett, egy széken, az orvosságos üvegek

és fiolák társaságában minden nap ott volta szóp sárga tyúkleves. a sok jó
egyéb mellett, amiket a pusztai asszonyok hoztak. Mintha csak megérezték
volna, hogy a betegséggel egy család ereje nem bírhat. A szegény emberek
minden gazdagsága találkát adott Róza betegágyánál.

Miridhiába, nem segített. Róza szeme beesett, rnínden nappal messzibbről

nézett ránk.
Három hetes fekvés után elkezdett kőhécselni. A doktor nem mondott már

nekünk semmit. Úgy hírlett, egyre többet beszél az intézővel. Valami okos
dolgot, szanatóriumot vagy rnícsodát akart kieszközölní, sose tudtuk meg. De
annyi bizonyos, hogy az egyik későbbi látogatás után azt mondta.

- Kórházba kell vinni a lányt, az talán jobb lesz.

VI.

Róza csak rövid ideig volt ott is; néhány nap múlva hazahozták. Ekkor
már majdnem biztosan tudtuk, hogy valami egészen borzasztó dolog előtt ál
lunk. Minden ap-rós ággal igyekeztünk Róza kedvéban járni és ő szegény, csak
tűrte maga körül a kavargast.

Augusztus utolsó napjának hajnalán nagy zivatar vonult el a puszta felett.
Félóra alatt annyi eső esett, hogy napokig gondolni se lehetett a mezei mun
kára, Otthon maradtunk a napszámból. Puha, tavasziasan friss reggel volt; az
esőben megfürdött puszta valósággal megfiatalodott.

Róza ablakot nyittatott, sápadt arcát napnak tárta. Olyan fájdalmasan
szép volt, hogy Tamás félre fordult és nehezet sóhajtott. Majd hamarosan el
is ment, hámot javítani.

Távozása után Róza fénytelen hangon azt mondta:
- Látjátok, már ő sem hiszi, hogy megmaradok.
Összekoccant a fogam. Erre Róza erőltetetten fölkacagott.
- Csak tréfáltam, meglássátok, rendbe jövök. Jaj, Sany.ika, mi van a te

hajaddal ? Maholnap legény lész és olyan kócos vagy, akár egy vadorzó. Hozd
ide a fésűt !

Nagy erőfeszítéssel felült és az ágytámlanak dőlve, megfésülte öcsémet.
Mire végzett, úgy elfáradt, hogy oldalt hanyatlott és hamarosan el is aludt.
Dideregve hagytuk magára.

Dél közelgett s még semmi se moccant odabent Rózánál.
- Nézd meg, fiam, aiszik-e még? - küldött be hozzá anyám.
Benyitottarn. Nem aludt. Olyasmit csinált, amitől hideg borzongás futott

végig rajtam.
- Mi történt? - fehéredett el édesanyám.
- A szívét próbálja.
- Micsodát ?
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- A szívét.
- Hogyan? - kérdezte rémülten anyám és keze, míelőtt még a kilincshez

ért volna, lehanyatlott.
- Poharat tesz rá, az orvosságos poharat és nézi, hogyan ugrik minden

dobbanásra.
- En édes Istenem! - borzongott meg anyám és észre se vettük, már

belülre került.
Meddig birja még? Ugyan meddig birja? - fészkelődött benrnem megfo-

galmazatlanul a rémület.
Másnap virradóra meghalt.
Meghalt!
Szívszorftóan természetesnek tűnt az ébredés első pillanataiban. Arnikor

még nem döbbent rá az agy, hogy apánk mellett lesz még valaki, akiről be
szélünk, de soha többé nem ül le közénk.

Anyám, akinek 'él tragédia minden önuralmát f'ölélte, elkészülve átkozódott.
Verette Istennel, sorssal Róznerékat. Szüvágyiékat. A mi nyugodt anyánkat
nem láttam ilyennek soha.

Az egyik öltöztetőasszony imába kezdett. Erre édesanyám szeméből meg
indult a könny. Először láttam a könnyeit. Rettenetes volt.

Anyám sir. A könnyek koppannak, koppannak öntudatlanul magaelé emelt,
kikeményített kötényére. Hol van Lajcsi, aki segíthetne most ?

A bognárrnűhelyben akadtam rá, a koporsót csinálta. Szakértelemmel mé
regette a deszkákat, míntha idegennek csinálná, Semmi se látszott rajta,
bognár volt, zöld kötérinyel és colistokkal. Mozdulni se tudtam: lám, még se
szerette Rózát igazán!

Mikor Lajcsi észrevett, odaintett magához:
- Nézd - mutatott a munkapadja előtt tornyosuló, hártyavékony gyalu

forgácsra - koporsója aljára csináltam, hogy holtában puhán feküdhessen ..•

HAGYATEK

Vedd anyacsókom. Békességtől ám/n·ás.
Vedd áhítattal. Ez az esti áldás.
Legyen tiéd. Nem adhatok sokat:
szomOl"Ú »erset.. Könnyes sorokat.
Aztán ci zengő étetet hagyom rád,
miként valami régi-régi órát.
melsmek: zenéje rnult időkbe tiint ...
Anyám hallgatta - momdogasd. Becsüld.
Anyám poéta volt - leheld titokban,
ha majd virrasztó két szemem bekopp,am.
Anyám. szegény - igy szólj - csak döngicsélt.
Nem voU egyéb: alázatos cseléd ...
És azután sírj. Sírva-sír az árva.
S ha muzsikát hallsz, gond.olj majd anyádra.
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