
Tiszán oda is, meg vissza is, meg hogy
a szekereket színával kell letakarni, de
úgyis csak kettesivei mehetünk, félóra
járásnyira egymásnál. A mi szaka-
szunkba, szóval a csapatba hatan vó-
tunk beosztva. Karcagnál Nagy Lajos
másodmagával, Kisújszállásnál Pólusz
Pista, Madarasnál valami Károly meg
Kovács Lajos, Szentimrérül meg én.
Meg lett vóna az igen jól szervezve, de

mégse lett semmi az egíszbül. Mer
íppen ahogy mán indulni kellett vóna,
Pesten átvettík a hatalmat a veresek.
Gyött megint a parancs, hogy egyelőre
leállunk, mer a veresek kezdik szervez-
ni a hadsereget, hát várjuk ki, mi lesz
belőle. De főkíppen meg az vót a háta
megett, hogy a külfődi nagyhatalmak
se nagyon akarták. Egy egísz hadsereg-
gel szemben meg úgyse tudtunk vóna

sokáig megállni. Mer a románok meg
gyöttek, a nyárra mán itt vótak. így
osztán abbamaradt a dolog. Utána meg
mán szó se vót nála, mer ősszel gyött
Horthy, ótán rendbegyöttek a dogok.
Nem vót könnyű az flet akkor se, dehát
megíltünk valahogy.
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Tiszaszentimre elöljárósága a század elején

Szenti Ernő versei

Hajolj ki
a látványból
LIBATOP és bizonylatok. Zsigerszöglet. Képzetelle-
nes végzet. Fiatalos őszutó, túlkoros kikelet. Kitalált a
látszat a lényeglabirintusból. ÖRÖKLÉTSZÓRÓ-
LAP. A tények álmod mumusa. Hol itt, hol ott tűnik
fel egy-egy susmus. ERAZMUS. Ha kíváncsi vagy a
mozdulatlanra, hajolj ki a látványból A BETEL/E-
SÜLTBEN JELÖLTED MEG TÖRVÉNYEID
VÉGCÉLJÁT. A szerencse lehetőségeid zsákbamacs-
kája.

Faháncsutánzatú
álmok
T. mint önkéntes szószolgálatos. Felajzott képzelet.
Tető alá hozott csöndalapítvány. T. mint részvényes.
Portos ismeretdömping. Kopaszra nyírt nappalok, tor-
zonborz éjszakai sötétség. Lecövekelt öröklét, kifakult
szüntelen. T. modorában előadott történelmi szituáci-
ók. (Korpa közé keveredett az idealizált eszme.) Kevés
tárgyi bizonyítékot hagyott maga után T. mindenre
kaphatósága. Faháncsutánzatú álmok, megoldhatatlan
ideológiai házi feladat. Ravasz módon — T.a vesztes-
nek is juttatott egy keveset a győztes boldogságából.


