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Az amerikai álom
A vadregényes hegyvidéki kisfaluban, ahol égig érő ezeréves

fák ölelték körbe a törzsük alatt megbúvó apró házikókat, még ma
is több család él boldogan.

Azon a tájon még mindig nem ismerik a nagyvárosi forgatagot,
számukra  az  élet  másféle  értékeket  rejteget,  mint  amilyet  a
modern világ gyermekei fontosnak tartanak, bár a változás már
oda  is  begyűrűzött.  Állattenyésztésből,  gyűjtögetésből,
földművelésből, különféle kézművességekből és vadászatból élnek,
s a kapcsolatok nem süllyedtek az érdektelenség, a tiszteletlenség
szintjére, az emberek még törődnek egymással, olyanok, mint egy
nagycsalád. Ott nem divat a sok beszéd, még emlékeznek az ősi
jelképekre, jelekre, szimbólumokra, azzal kommunikálnak.

Ha  feltettek  egy  jelet,  mindenki  tudta,  mit  akarnak  üzenni.
Például,  ha  a  legénynek  megtetszett  az  eladó  leány,  elment
meglátogatni. S távozáskor „véletlenül” ott felejtette a szűrét. Ha
megvárták, hogy visszamenjen érte, abból tudta, számíthat a lány
kezére.  Ha azonban sietősen visszavitték neki,  avagy kitették a
szűrét, többet hiába is próbálkozott volna, őt nem kívánták kérőnek.
Ám minden kis  településen  akadtak  mesemondók,  akik  minden
helyzetre tudtak valami tanmesét, őket szívesen hallgatták, és a
történeteik szájról szájra jártak, apáról fiúra szálltak.

Itt  éldegélt  az  összetartó  falucska  egyik  oszlopos  tagja,  a
százévesen  is  szorgos  fürge  Örzse  néne,  akit  minden  lakos
ősanyjának  tekintett,  hiszen  az  összes  örömükkel,  bánatukkal
hozzá  fordultak.  Az  anyó  is  ilyen  mesemondó  volt,  akárcsak  a
legidősebb fia…

Örzse anyó egy nap súlyosan lebetegedett,  olyannyira,  hogy
ágynak esett. Tudta, ha nem képes ellátni önmagát, számára az a



véget  jelenti,  hisz  soha  nem akart  senki  terhére  lenni.  Inkább
mindig mindenkin segített, csak rajta ne kelljen.

Ám amikor összeesett, érezte, eljött az ő ideje, lassan mennie
kell, de mivel mindig úgy élt, hogy mindent elfogadott, ahogyan
történt, ezt is úgy élte meg, teljesen természetesnek vette. Hálás
szívvel adta át magát a boldog távozásnak, ahogy ő hitte, egy új,
másfajta élet kezdetének.

Mikor Terka anyó rábukkant, ő is ettől tartott, hiszen jól ismerte
a barátnőjét.  Mondhatni,  egész életében csodálta  a  hozzáállása
miatt, mégis, mikor szembesült a ténnyel, mikor meglátta a földön
fekve tehetetlenül megesett rajta a szíve, zokogni kezdett.

– Jaj, drága barátnőm, mi történt veled? – jajgatott.

– Ne sírj, hiszen az történik, aminek történnie kell! Eljött az én
időm… távozom, legalább megtudom, mi van odafönn! Már alig
várom! – nézett a mennyezetre, miközben Terka felemelte a földről.

Nagy nehezen besegítette az ágyába, betakargatta, közben azon
főtt a feje, mitévő legyen.

„Ha  Örzse  nem  tud  lábra  állni,  mától  állandó  felügyeletet
igényel…” –  morfondírozott.

– Nem úgy van az Örzse, mindig mindenkin segítettél, példát
mutattál, nem hagyhatod el magad!

– Arról szó sincs… csak érzem… itt a vég… - sóhajtotta.

– Ne mondj ilyeneket… - törölte le a könnyeit.

–  Ez teljesen természetes dolog,  nem szabad sírni!  Hidd el,
minden a legnagyobb rendben! – ragyogott a szeme.

Terka anyó azon tűnődött, mások ilyenkor ész veszejtve sírnak,
rínak, zokognak, nem akarnak távozni, Örzse anyó pedig még örül
is neki. S mintha csak megérezte volna, mire gondol, válaszolt a fel



nem tett kérdésre.

– Tudod, Terka, csak az tud nyugodtan távozni, aki érzi, hogy
becsülettel elvégezte a feladatát, amiért jött… Azt hiszem, minden
tőlem telhetőt megtettem, ezért nem félek, bátran szembenézek a
halállal, semmi rossz nem történhet velem!

– Ez már igaz! – bólintott Terka anyó.

– A belső béke kisugárzik… a mesemondóknak is egyszer eljön
az ideje, de van, aki folytassa helyettem… a fiam… a drága fiam…

- Igen…

Még egy ideig beszélgettek a távozásról, és Örzse néne utolsó
kívánságairól,  majd  Terka  szalasztotta  a  dédunokáját,  hogy
mindenkit  értesítsen,  legfőképpen az  anyó gyermekeit.

A hír futótűzként terjedt, szájról szájra szállt, s mindenki látni
akarta az anyót, mielőtt távozik…

A nagycsalád  meghányta  vetette  a  dolgot,  ki  mivel,  hogyan
tudna besegíteni az áldott jó asszonynak. Mivel az anyóka a falu
legtávolabbi sarkában élt, alig-alig akadtak szomszédjai, és saját
portájukon nekik is bőven volt teendőjük, így a falu másik végében
remeteként éldegélő legidősebb fia vállalta a gondozását, mi több,
megtiszteltetésnek vette, hogy ő teheti könnyebbé a legdrágább
édesanya utolsó napjait.

Vincét  akkoriban  már  több  okból  is  apónak  becézték,  mert
olyan  öreg  volt,  mint  az  országút,  az  édesanyjánál  nem  tűnt
fiatalabbnak,  sőt,  ha  együtt  látták  őket,  Vince  apót  vélték
idősebbnek, pedig kemény húsz év volt közöttük. Ennek ellenére
egész  jól  tartotta  magát.  Nagyon  szeretett  mesélni,  ha  lelkes
hallgatóságra  akadt,  órákig  képes  volt  elmerülni  egy-egy
történetben.  Ő  vitte  tovább  a  mesemondó  stafétabotot.  Saját
unokái éppúgy imádták a cifra meséit, mint a nagy ritkán, de annál



lelkesebben hozzá látogató falubeli ifjak. Akik azért bírták annyira,
mert  bármilyen  vitás  ügyhöz  tudott  valami  tanmesét,  amiből
maguktól rájöhettek a megoldásra. Ráadásul arany szívvel áldotta
meg a sorsa, mindenkit szeretett. Ha másra nem, de reá mindig
lehetett számítani. Mint most is, sőt, örömmel vállalta a feladatot,
hogy kicsire töpörödött drága szülőjét ápolja.

Mint mondottam, egyedül élt az erdőcske másik szegletében, ha
nem látogatta senki, nem ment sehová. Mióta az asszonya távozott,
jóformán ki  sem mozdult  a  Vince odúból,  ahogyan az  otthonát
nevezték. Az asszonytól három fia született, de odahagyta őket az
anyaországban, ahol családot alapítottak, s hiába dicsekedhetett
nyolc unokával, az évek során annyira földhöz ragadt, hogy csak
akkor láthatta őket, amikor a fiai hazaérkeztek. Azok voltak ám a
szép napok! Vince apó azt hitte, máris a mennyországban él, bár
egy picit búslakodott, amikor visszamentek, de öröm volt számára,
a tudat, hogy léteznek. Örzse anyó is imádta az utódait, büszkén
viselte a sokszoros déd mami címet, ám azt az egyet kissé fájlalta,
mennyire távol élnek tőlük, hogy minden áldott nap nem láthatja,
ölelheti  őket,  nem  nézheti,  ahogyan  napról  napra  egyre
cseperednek,  s  nem  élheti  át  velük  a  soha  vissza  nem  térő
pillanatokat.  Ez  az  egy  dolog  nem hagyta  nyugodni,  különben
minden mással elégedett volt.

Örzse anyót imádták a gyermekei, az unokái, a dédunokái, a
szomszédjai,  a  barátai,  egyszóval  a  nagycsaládja.  Azért  volt  a
legboldogabb, mert a legidősebb dédije éppen babát várt.

„Ük nagyi leszek! Nem sokan érhetik meg ezt a kort! Kár, hogy
nem láthatom azonnal, amikor megszületik, viszont megígérték a
dédikéim,  hogy  nyár  végén  elhozzák  bemutatni!  Lány  lesz!”  –
csicseregte annak, aki megkérdezte, mi újság a családdal.

Két fekete szeme bölcsen ragyogott, bárkin segített, aki hozzá
fordult, akár tanáccsal, akár népi gyógymóddal, s az a hír járta,



hogy  arany  keze  van.  Amihez  csak  hozzáért,  meggyógyult,
megjavult, boldog lett. Imádták a társaságát, a kedves történeteit,
s  minden vigasztaló szavát.  Nem egyszer csupán azért  járultak
színe  elé,  hogy  egy  jó  szót,  egy  kedves  mosolyt,  vagy  egy
simogatást  kaphassanak  tőle.

Ezt  viszonozták  a  bajban,  mindenki  segített,  ahol  tudott,  a
bevásárlásban,  a  takarításban,  vagy  bármi  másban,  hogy
megkönnyítsék a szeretett nagyi hátralévő idejét, no meg a jóságos
fia gondoskodását, aki ugye már szintén nem volt fiatal. Nem múlt
el  nap,  hogy  valaki  rájuk  ne  nyitott  volna  egy-egy  szelet
süteménnyel,  egy-egy  tányér  étellel,  vagy  friss  gyümölccsel,
zöldséggel.

Vince apó, ahogyan az édesanyjától tanulta, minden nap friss
vizet merített a kristálytiszta patakról, friss virággal díszítette a
szobáját,  azt  főzött  enni,  amit  szeretett.  Mindig  valami  frisset,
finomat, könnyűt, hogy idős gyomra könnyen megeméssze, s nagy
odafigyeléssel válogatta ki a nagycsalád által hozott finomságok
közül is azt, amit jó szívvel etetett meg vele.

S még azt a kívánságát is teljesítette, hogy esténként egy-egy
„igaz”  mesét  mondott  neki  a  falu  életéről.  De  hát  hogyne
teljesítette  volna,  hiszen  éppen  a  legjobbra  kérte,  imádott
történeteket szőni. Olyankor más valóság tárult fel előtte, magával
ragadta  hallgatóit  is  különös  bűvös  világába.  Ám az  édesanyja
egyik este már nem olyan mesét szeretett volna hallani, mielőtt
álomra hajtották volna a fejüket, csillogó szemmel kérte.

–  Fiam,  drága gyermekem,  most  inkább azokról  a  férfiakról
mesélj nekem, akik az anyaországba költöztek!

– Mesélek, édesanyám… szívesen mesélek! Tudom, mennyire
szereti az itt élő embereket, hisz ez a falu az élete! Betéve tudja a
történeteket… Hanem azt nem értem, miért  éppen a fiúk élete
érdekli? – pödörte meg a bajuszát.



–  Azért,  hogy  ne  olyanokat  hozzál  fel,  amelyeknek  a  vége
tündérmese,  nem  tudom,  miért,  most  valahogy  csak  az  igazat
szeretném… csakis a színtiszta igazat!

- Rendben, ahogy óhajtja!

– Köszönöm…

- Ám az élet is talán csak egy mese…

-  Persze,  tudom,  én ne  tudnám! Nézz  rám!  Már  ezt  a  kort
megérni  sem semmi!  Az élet  valóban egy mese,  egy valóságos
csoda! Annak, aki észreveszi…

- Hát igen… ön észrevette…

-  Bizony…  és  mielőtt  távozom,  szeretném  újra  átélni  az
idegenbe szakadt  hazánkfiai  történetét…

- Ők megpróbálták,  nekivágtak az ismeretlennek, akárcsak a
népmesékben,  elindultak  szerencsét  próbálni,  hogy  feleségül
vegyék álmaik  királylányát…

- Azután mégis visszatértek ide, mert hazahúzta őket a szívük…

- Jaj, édesanyám! Akik hazajöttek, nem azért jöttek vissza, mert
a szívük hazahúzta őket, hanem azért mert valami nem jött össze!
Persze, akadtak, akik megtalálták a számításukat! Ők bezzeg nem
jöttek vissza, az utódaikkal együtt mai napig ott élnek! – dünnyögte
az orra alatt.

– Biztos vagy ebben? Hidd el, a gondolataik itt vannak, lelkük
mélyén  mindig  hazavágynak,  örökre  falusiak  maradnak!  Aki  itt
született, itt nőtt fel, nem tud eltávolodni ettől a helytől úgy, hogy
ne jönne, vagy vágyna vissza… ha másképp nem, hát az álmaiban…
vagy halálában. Tudod, hányan kérték, hogy itt temessék el őket,
őseik földjén… jó példa erre János, aki több fiúnak is elindította az
útját odaát… egészen addig ott élt, amíg majdnem meghalt, akkor



azonban visszajött, ide, az anyaföldbe megpihenni…– bizonygatta.

– Meglehet… - dünnyögte, de még benne maradt a mondandó,
tudta ezt jól az édesanyja, ezért rákérdezett.

– Na, fiam, bökd ki, mi nyomja még a szíved?

-  Az,  édesanyám,  hogy  mindenkinek  a  saját  szülőföldje,  az,
ahová  visszavágyik,  legyen  az  a  világon  bárhol,  még  akár  egy
zsúfolt nagyvárosban is.

– Ez így természetes… nekem nem térkép e táj…

- Azért az anyaországban is ismertem jó pár embert, aki nem
volt  elégedett,  minden  áron  jobbra  vágyott,  ezért  szerencsét
próbált a világ másik felén… Amerikában! Haha, az amerikai álom,
pedig ott sem fenékig tejfel minden, onnan is sokan visszakoztak…
a nagy Magyarországra! Bizony ám… utólag már azt mondanám,
minden  hely  olyan,  mint  az  ott  élő  emberek…  ha  nem  vagy
elégedett, bárhová menekülhetsz, sehol sem lelsz nyugalmat!

- Jól mondod… a belső elégedettség sokat számít!

– Azt mondják, bölcs ember hazája az egész világ, mégis van
egy talpalatnyi föld, amihez ragaszkodik… pedig el tudja hagyni!
Példa erre az a sok ember, aki elvándorolt az anyaföldjéről!

- Hát igen, nem is tudtam, hogy az anyaországban is van, aki
nem elégedett…

- Van, bizony, az ember mindig többre, jobbra vágyik, aztán
rájön… Tudja, hogy van ez, édesanyám! Akinek van gyereke, az
nem szeretne, akinek nincs, az minden áron szeretne, aki szőke,
barna akar lenni, aki barna az meg szőke, az alacsony magas lenne,
a magas meg alacsonyabb… az ember sosem elégedett semmivel,
főleg nem azzal, ami van! Miért? Talán úgy vagyunk kódolva, hogy
mindig másra vágyjunk? Pedig milyen jó teljes elégedettségben
élni…



- Mint te…

- Igen… mint én és édesanyám… de azért ehhez is kellett jó pár
év tapasztalat, mire idáig jutottam…

- Azért vagyunk itt, hogy tanuljunk…

- Igen… Na,  mindegy,  szóval  ott  tartottunk,  hogy Erdélyben
Magyarország, ott pedig Amerika volt a sláger! A legtöbben oda
menekültek… valami, vagy valaki elől. Érdekes, Amerika mindig a
szabadságot jelképezte, mégsem szabad ott sem az, aki lelkében
nem az…

- Igazad van, de erről még sosem meséltél…

- Nem…

- Miért?

- Nem tudom… nem tartottam fontosnak, édesanyámat sosem
érdekelték mások, tőlünk és a falunktól idegenek esetei…

- Igazad van… de most érdekel, kezdd el, mesélj róluk! Hadd
éljem bele magam!

- Biztosan akarja?

- Biztosan… csak igaz történet legyen!

- Felőlem… - vonta meg a vállát.

Vince  apó  nekiveselkedett,  hogy  a  fejében  kavargó  ezernyi
gondolatból  előásson  olyan  meséket,  melyek  felvidíthatják  az
édesanyját,  de  valóságosnak  hatnak,  mert  van  bennük  némi
igazságtartalom.  Meggyújtotta  a  fehér  gyertyát  s  a  sejtelmes
félhomályban  erősen  ráncolta  a  homlokát,  hogy  eszébe  jusson
olyan már-már  legendává szelídült  történet,  ami  az  igényeknek
megfelelhet.



– Hol is kezdjem? – sóhajtott az ágy mellé telepedve egy fotel
mélyébe süppedve.

–  Lássuk  azokat  a  történeteket,  melyeket  a  tarsolyodban
dugdostál eddig! Mesélj hát az amerikai álomról! – kuncogta Örzse
anyó.

– Lássuk… van bőven, hiszen én sem mai csirke vagyok már…

- Azért volt olyan, aki innen egyenesen Amerikába ment…

- Igen, de olyanok is akadtak, akik előbb az anyaországba, majd
onnan tovább Amerikába… vagy más országban…

- Igaz…

- Az első történet egy levélről fog szólni…

Örzse anyó behunyta a szemét, hogy jobban elképzelhesse és
beleélhesse magát a fia meséjébe.

Azután minden este a történetek fonalai sorra tekeredtek az
ajkáról  a  hallgató  fülébe,  ahol  kerek  egésszé  gömbölyödtek  a
szálak.



Az el nem küldött levél
A  lányok  kora  reggel  izgatottan  várták  a  postást,  mezítláb

rohantak elé a forró homokban, csak úgy porzott utánuk az utca. A
szüleik,  Laci  és Juliska nevetve kacsintottak össze,  mert  hiszen
éppen ennyire várták azt a levelet, csak nem mutatták ki. S bár
legszívesebben ők is  a  lányokkal  rohantak volna,  Juliska mégis
tovább hámozta a  krumplit,  Laci  pedig reggeli  után és  a  nagy
munka  előtt  még  egy  jóízűt  pöfékelt  a  pipájával.  Közben
képzeletben  maga  elé  idézte  kilencedik  testvérét,  Mariskát,  a
vakarékot, aki húsz évvel fiatalabb volt tőle. Szinte saját lányának
tekintette,  hiszen  a  házassága  előtt  nem  sokkal  született,  így
csaknem egyidősre sikeredett a legidősebb lányával. Testvérei a
szélrózsa miden irányába szétszóródtak. Ausztráliában, Erdélyben,
Németországban éltek, de akik otthon maradtak, azok is az ország
lehető legtávolabbi sarkában laktak. Ritkán találkozhattak, de néha
a gyerekeikkel írattak levelet, vagy ha egy földivel futottak össze,
vele üzentek.

Az idősebbektől jó, ha kétévente érkezett valami, de Mariska
igen jó kapcsolatban állt Laci bátyjával, tartotta vele az amúgy is
szoros  kapcsolatot.  A  kicsi  három elemit  elvégzett,  nem úgy a
nagyok,  akiknek  dolgozniuk  kellett  a  földeken,  ők  még
írástudatlanok voltak, azután közbejött az első háború, meg az azt
követő zavargások, nem nagyon értek rá iskolába járni. S mikor
felnőtté váltak, nyakukba szakadt a második háború, és a család
gondja… Mariska ezt követően hagyta el a hazáját a barátaival.

Alig  várták,  hogy  megtudják,  milyen  az  a  másik  világ,  ahol
felhőtlenül szabadok lehetnek. Vajon a legifjabb bátor, merész mire
vitte  a  nagy  idegenben?  Ezért  egy-egy  levél  érkezése  minden
alkalommal kivételes ünnepet jelentett  számukra,  különösen, ha
Amerikából jött.



A  lányok  sebesen  rohantak  a  postás  felé,  de  ő  akkor  sem
változtatott  a  tempóján.  Az  öreg  kézbesítő  nem sietett  sehová,
hátán egy hatalmas bőrtarisznyával, ráérősen, fáradtan kullogott
az utcán. A lányok majd’ fellökték, mikor lefékeztek előtte és már
messzebbről türelmetlenül kiáltoztak.

– Jó napot, Pista bácsi! Jött valamink? – csivitelték.

– Jó napot kisasszonyok! Nincs ma semmi… - ingatta a fejét.

- Ó! De kár! – lohadt le a lányok jó kedve.

- Pedig Mariska nénénk azt ígérte a csomagban, hogy majd jön
a levél is…

- Mikor ér már ide? Két hete várjuk!

– Azt hittem, ma biztosan megérkezik… – búslakodott Anna.

– Pardon… bocsánat hölgyeim… egy levél az van… mégpedig
Amerikából… ezt várják annyira? - túrt bele a nagy táskába az öreg,
mintha nem tudta volna, mire várnak.

– Jaj, csak nem? – sikoltott fel Mara.

–  Ihol  van-e… tessék!  -  nyújtotta  át  Pista  bácsi  az  értékes
küldeményt.

– Jaj, de gyönyörű! Idenézzetek! Igazi amerikai pecséttel! Hű,
de szép! – kapta el Teca.

–  Köszönjük,  viszlát!  –  kiáltotta  Anna  futtában,  de  csak  az
illendőség kedvéért.

A  postással  már  nem  törődtek  tovább.  Viharos  sebességgel
rohantak hazafelé a várva várt küldeménnyel.

Hangosan csacsogva rúgták a port, s lélekszakadva rontottak be
a szüleikhez.



– Édesanyám, édesapám megjött a levél! – lihegte Teca.

– Hadd látom! – pödörte meg a bajszát az apjuk.

Ám az asszony gyorsabb volt, elmarta Tecától és feltépte.

– Édesanyám, óvatosan, el ne szakadjon a boríték! – féltette
Teca.

– Miért, minek az neked?

– Kell… mert… mert én gyűjtöm…

- No, anyjuk… olvasd már mit ír a kishúgom… - dünnyögte az
ember.

– Ne türelmetlenkedjék kelmed… olvasom máris! – dohogta az
asszony.

Nézte-nézte a betűket, de be kellett ismerje, hogy kénytelen
lesz rábízni a legidősebb leányára, mert ő sem tud olvasni.

„Milyen érdekes… ezek a krikszkrakszok mennyi értelmes szót
rejtegetnek magukban… képesek hírt hozni a világ másik végéről!”
– gondolta és rámeresztette a szemét az ákombákomra.

– Anna lányom… hadd halljuk! – adta át a cirkalmas betűkkel
íródott levelet és nagyot sóhajtott.

Anna lelkesen nekilátott,  arcára vörös lángrózsákat rajzolt  a
kíváncsiság heve. A többiek lélegzet visszafojtva gyűltek köré és
itták a szavait.

– Azt mondja, hogy… Kedves bátyám, sógornőm és gyerekek!
Remélem, levelem olyan jó egészségben talál benneteket is, mint
minket hagyott!

Nálunk  minden  a  legnagyobb  rendben,  nem  történt  semmi
érdekes. A napok telnek, múlnak…



Hanem  tudatom  véletek,  hogy  egyre  többen  jönnek  át  a
nagyhajóval.  A  parton  jobbnál  jobb  partik  várják  a  csodaszép
magyar  lányokat,  hogy  feleségül  vegyék  őket.  Itt  szeretik  a
magyarokat! Nagyon szeretik! Már az első nap meg lehet találni a
biztonságot, és az új férjet.

Azt  ajánlom,  ha  jót  akartok,  küldjétek  utánam  a  lányokat!
Odahaza, egy háború után elpusztult országban nem sok jó várhat
rátok, teljesen tönkrement a gazdaság, szegénység, nyomorúság,
éhínség  a  jövőtök… legalább  az  utódaitokra  gondoljatok,  én  is
ezért vállalkoztam a nagy útra, de higgyétek el, nem bántam meg!
Megérte!

John, a férjem egy tündér, imád és imádom, mindenünk megvan,
komfortos lakás, fürdőszoba, hideg-melegvíz, angol vécé, és még
személyzet is, mint a mesében!

Képzeljétek, saját személyzetem van, itt úrinő vagyok!

Ilyet álmomban sem reméltem, és ami a legjobb, de még csak
félve árulom el… ha minden igaz, babát várok…

Sokszor csókollak benneteket, és ha döntöttetek, én segítek a
lányoknak! Puszilok mindenkit.

Mariska.”

Anna döbbenten engedte le a levelet és a távolba nézett.

– A mindenit! – tátották el a szájukat.

– Miről beszélt? – kérdezte az ember.

–  Jaj,  apjuk,  hát  kelmed  mire  figyelt?  –  méltatlankodott  az
asszony.

– A lány olyan gyorsan hadart, nem értettem, no… - morogta a
bajsza alatt.



– Olvasd el még egyszer! – kérte az anyjuk.

– Most én, most én! – kapta ki a levelet a nővére kezéből Teca.

Ő már lassabban, tagoltabban olvasta fel újra ugyanazt, végül
Mara is sorra került.

Beleképzelték magukat a másik világba, egyre-másra ingatták a
fejüket, hümmögtek…

Ott és akkor a messzi távolban éltek…

Az egész nap azzal telt el, hogy folyamatosan az Amerikából jött
levelet olvasgatták. Úgy tartották a kezükben, mint a legnagyobb
kincset. Képtelenek voltak a dolgukat végezni, vissza-visszatértek a
levélhez, s addig-addig olvasgatták, míg kívülről nem tudták.

De hát így volt ez minden egyes levéllel.

- A nagynénétek dúsgazdag férjet talált, gyereke lesz. Neki már
sínen  az  élete… de  mi  akármilyen  szegények  is  vagyunk,  nem
szeretném, ha utána mennétek… - sóhajtotta az édesanya.

– Én mennék, én mennék! – sikoltotta Anna.

– Kislyányom, nekünk nincs pénzünk az útra… - lohasztotta le a
kedvét az anyja.

– Ó, de hiszen Mariska nénje azt ígérte, küld hajójegyet!


