
- Ha elképzelem. hogy oa kis veséje kettészelve fekszik a tá
nyéron,...

Szipogott 'a nyomorult I
- Csend l - ordítottam föl magamból kikelve. - Elég legyen

ebből az emberkinzáshól ! V,agy megöld valaki, vagy elajándé
kozzuk Rozalíndát ! ! l

Ez hatott.
- Ide azt a kis Mukit! - vakkant föl fölényesen Öcsi. De

most rosszul állt neki. Az orra lógott, a füle piros volt. Csak az
úszóversenyen volt így elrongyolva, mikor második lett, Fogta a
malaeot, bebugyolálta e'gy zsákdarabba, és eltünt" vele.

Negyedóra mulva visszajött malac nélkül.
- Ott hagytam .e, Gerencsérnél. végezzen ő .vele!
Gerencsér hentes volt, aki elvérve disznóhúst is mért ...
Néma csendben vártunk egy félórát, mint temetésnél a gyá-

szológyülekezet, ha soká jön a p.ap.
Mikor Gyuszi visssahozta Rozalinda fényesre tisztított tete

mét, Viriből, Vicából kitört a sírás:
- Nem eszem belőle! oo. Nem eszem! oo. Édes Rozalindám!
Pedig ,a szemük kopogott az, éhségtől. Még a végén a ravasz

Dulin úrra marad a malac l Hirtelen sugallatom támadt. Kezem
.' be, fogtam: a malacot, jól megnéztem, aztán diadallal kiáltottam
fM: .

- 'I'yüh gyerekek! Ez nem Rozalinda! A ravasz Gerencsér
kicserélte e'gy kisebbre! Rozalindát pedig megtartotta magá
nak! ... hogy fölnevelje! ... N o megállj, betyár, adok én neked !

- Szóval él! - tört ki Viriből. ---' Éljen Rozalinda!
Az egész család éljenzett. Soha még malaeot olyan megköny

rivebbült lélekkel nem fogyasztottak el, mínt mi az "ál" Boza
Iindát.

Csak a veséjénél akadt meg a kezern. Ez,t átadtam Virínek,

JÁTÉKAINK

A festő némán néz körül keresve, mit taldlhat
hogy tölder'ítse álmait s a puszta vásznat.
Izlelgeti a hópihék menyegzős látomását,
amint fehérbe bú inak: mind a szánalmas, kopár fák.
Varjak az áaakon. A tetőn rozzant kémény.
Mi!y hasztalan búsong hajdani tündöklésén I
A gyöngytyukok oieonaanak, mint gyerekek a hóban.
Játékaink öröknek hitt zománca ugyan hol van?

Hol van a labda és az! élestorkú .'?zép síp,
mely túlharsoata századoknak szá.rnyaló zenéit?
Halacsk{iink zöld pikkelye csak halványan dereng föl.
Milyen vizekre úsztak át a nagyhasú üvegből?
S a szemtelen kis szajkó is vajjon most hol rikácsol?
Eltünt. Más tújra költözött az ósdi kalitkából.
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