
KORDÉ: S nem engem kerestek itt.
MARINA: Kordé Mórt nem keresik itt, körözik mindenütt.
KORDÉ: Leül.

Hát az nyilvánvaló. Mostmár egészen bizonyos, hogy pompásan megleszek
itt hajnalig, amíg a barátaim értem jönnek.
Tölt magának.
Remek konyak, nyilván jó étek is lesz majd. Jó hangulat is lehet egy szo-
morkodó asszonnyal. Bort kérek vacsorához.

MARINA: Adok, amit tudok.
KORDÉ: A ma érkezett újsággal a kezében.

Utass Gusztáv nem olvasta volna ezt? Nézzük csak. „A magyarországi vasu-
-asok szövetségének itteni csoportja több, mint kétezer vasutas részvételével
választási nagygyűlést tartott, amelyen újraválasztották a vasutas tanácsot.
A szökésben lévő Kordé Mórt minden megbízatásától megfosztották. Utass
Gusztávot igazgatójuknak és a direktóriumban való képviseletüknek meg-
választották. Sajnos, távollétében." Nagy röhej!
Iszik.
Mindez ma, 1919. április 16-án. És nem engem vittek el a leninisták ebből
a lakásból, hanem őt.
Üjra tölt magának.
Lehet készíteni az étket.
Tuzához.
Maga pedig kerítsen egy papucsot. Lakásban nem szeretem a cipőt. Kényel-
metlen. Gyorsan, gyorsan. Csinálni, amit mondtam.

TUZA: Elmenőben. Az ő rigmusával.
Nagy időknek vagyon nagyon kerek holdja, az emberiségnek vegyes sok
pásztorja, testünket lelkünket még ez egyszer mentsd meg Jézus Király, mi,
ím gyarlók, nagyon félünk e világban.

KORDÉ: (Iszik) Vén hülye.
TUZA: Ámen.

(Folytatjuk)

KERESZTES ÁGNES

A föld fehéren
Virraszt a föld fehéren
fölötte örök csillag
változó hold
cserélt fény

kőből szabadult szikra
korhadáson lidércláng
vörös-fekete tollú vadmadár tűz
kemencefészekben fiókparázs
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olajos pislogású mécses
ellágyuló gyertya
kezes lámpás
központi világosság

fehér akár a pólya
gyolcsa kötésnek gyásznak
ragyog a virrasztóra

központi világosság
kezes lámpás
ellágyuló gyertya
olajos pislogású mécses
kemencefészekben fiókparázs
vörös-fekete tollú vadmadár tűz
korhadáson lidércláng
kőből szabadult szikra

cserélt fény
változó hold
fölötte örök csillag
virraszt a föld fehéren

KÖRMENDI LAJOS

Sárkány, királyfival
(első feje monda nagyapa hangján)

a madárfészek lakatlan,
a föld vetetten,
csontig soványodtak a házak.

szekíroz erős zord hideg,
puskákból ólomrigók fütyülnek,
varjakkal takaróznak a holtak.

(második feje monda apa hangján)
ha megőrizne
egy asszony,
egy gyermek,
egy vén fa,
vagy egy dal.. .

de csak őrök,
csak szögesdrót,
öntöttvastél.
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