
kasza vagy fejsze van a keztlkben.
ÖRDöG BALAzs hangja. No, megijed

tetek? FélrtJek a ka.rdjától?
A CSOPORT megtámadja Miklóst, aki

akkor már kivont karddal várja a tá
madást. A balról közeledők közül ket
tőt suhintás talál, ezek eldőlnek, az
utolsó suhintás kaszába ütközik s
pendül;

EGY HANG a gomolyagból. Döfd belé a
kaszát!

MIKÓ MIKLóS megtántorodik, térdre
rogy és oldalt fordulva elterül a föl
dőn. Meneküljön... ha tud ...

EGY HANG Ez sem kaszabol már ...
EGY MASIK HANG Ügyelj a társára,

háJttrl meg ne szökjék!
B. ANDRAs hangja a bokor mögül. Mit

akartok tölem? Kardot ránt.
EGY HANG Sárkányvért eresztünk ...

Körülfogják a helyét.
EGY NEGYEDIK HANG űro ki a mar

kából!
Ebben a pillanatban hosszúnyelű fej
sze villan s csap le a holdfényben.
Hallani lehet B. András testének zu
hanását.

JAKÓ az ajtó előtt áll.
A LEANY hirtelen. felránt ja az ajtót s

mikor megpillantja Mikó Miklós holt
testét, vad sikoltással leveti magát a
földre.

IMRUS reszketve álL a nyitott ajtóban.
Pár pillanatnyi csend. B. Andrásnak
csak a hanyatteséstől hátraszegett feje
látszik az erős fényben. Jobb szeme
felett érte a fejsze csapás. A székelyek
megint egy csoportban állnak. Elöl
ördög Balázs.

ÉNOK MÁTÉ a borzongó pásztorhoz.
Szállást adtál neki?

JÁKÓ Szállást adtam volna ...
ÉNOK MÁTÉ Jobb szállást készített

neki az a fejsze.
rövid szünet után

EGY HANG Papot öltél, Balázs ...
JÁKÓ erre a szóra többször is keresz

tet vet egymásután.
ÉNOK MÁTÉ Megöltük a sárkányt ...
ÖRDÖG BALAzs felemeli a fejét s a

bokrok felé mutatca ennyit mond.
Nyísszentsétek le a fejit s vigyétek el
a vajdának - Fehérvárra.

Függöny

Vége

BÓDÁS JÁNOS VERSEI

.. SZENT GYÖRGYÖK" FALUN

Torony himbálja két
hatalmas érc-szívét
.s bömböl".. Felriad a
horkoló éjszaka,
inget-gatyM ragad,
nyög nagy csöbrök alatt,
önt merít önt merít
s tapossa a Sárkány
pokoli nyelveit.
Hajnal kél: nap-követ
s földöntúli varázs
ont el csizmás, gatyás
kormos szentgyörgyöket.
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KERESZTELŐ

Magot vetett az ember
a föld megfogant, s termett.
Megszületett e nász8ól
az aranyhajú gyermek:
a Kalász ... S mint pólyában,
fekszik, kévébe kötve.
Madárdallal ringatja
a határ nagy bölcsője.

S míg karján összehordja
az ember a kepébe,
arcáról keresztvízként
hull rá a »ereitéke.


