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meggyógyít bárkit, tud eretvágni
is, piócát rakni, príznicet a mell-
re s van valami kitűnő kenőcse
reuma ellen. Lent a kávéházban
vacsoráztunk nyársonsült kecske-
gidó szeletkéket, aprófánkot méz-
be mártva és friss fügét. Utóbbit
a város legelőkelőbb hölgyei küld-
ték ügyes kis kosárban, sajnálatu-
kat fejezve ki a fölött, hogy sze-
mélyesen nem jöhetnek el hoz-
zánk, hogy üdvözöljenek, de nő-
vérüket gyászolván, nem járnak
el hazulról s így csak üdvözletei-
ket küldhetik s szívük szerinti
óhajukat, hogy a városban, mely
szülőföldjük, érezzük magunkat
jól és otthonosan. *

Míg társaságunk hölgytagjai él-
vezettel szopogatták a mézédes
fügéket, mi férfiak összekacag-
tunk, arra gondolván, hogy köny-
nyü flörtre hívogató üzenetet
eddig még egyikünk se kapott
soha kosár füge alakjában. Jól
esttt a fenyőszurokkal összepan-
csolt veresbor fáradt testünknek.
Édes álmokkal biztatott a citera
zengése és a töröksip fájdalmas
sikoltása.

Szeretnék elmenni Arábiába,
hogy megkérdezzem, egy arab

kisfiútól:
hol születik a szerelem?
„A szemedben fogamzik,
onnan ajkadra kúszik,
az ajkadról a szivedre,
hol gyökeret ver
s el nem hagy soha ..."

így énekelt a vén citerás s mi
fáradtságtól, bő vacsorától, szur-
kos veresbortól, zsongó szedület-
tel fejünkben vonultunk vissza
kiérdemelt éjszakai pihenőnkre.

Aki igényeit nyugati nagyvá-
rosok fényűző szállodáihoz méri,
szobámba lépve orrát bizonyára
fintorgatta volna. Falát nem dí-
szítették finom rézkarcok, a hotel-
címeres levélpapír, divatosra jzú

! lábszőnyegek, hintaszék, tárcsás
telefon s ügyes kis selyempapír-
blokk a mosdó mellett az önbo-
rotva tisztogatására, az a sok
mindenféle „extra", amiktől a
szállóvendég főúrrá dagad, itt
hiányoztak a leltári tárgyak kö-
zül, sőt a melegvíz is csak csupor-
ban párolgott, míg a hidegvíz
cserépedényben várakozott az
esetleges mosakodóra. Mégis
mennyei élvezettel dobtam maga-
mat bele a görcsös lábú ágyba s
amikor az első szomjas poloska
motoszkálni kezdett bal csuklóm
körül, feléje se legyintve adtam
át magamat a közeledő álom bol-
dog szédületének.

Reggel rájöttem arra, hogy
mint odahaza, itt sincs semmi
szükség ébresztő órára, csak any-
nyi a különbség, hogy a Mancsok
Jóska kopasznyakú kakasát —
harmadik generáció — itt a ven-
déglős bak-szamara helyettesíti.
Ö az, aki éktelen ordítozással el-
sőnek köszönti az érkező hajnalt
s töle veszik át s viszik tovább a
napimádat lelkes hangjait a város
összes négylábú szamarai. Én nem
tudom, hogy hol tartják azt a
rengeteg szamarat s főleg hogyan
sikerült őket a hepehupás város-
ban oly egyenletesen szétosztani,
hogy amikor megszólal az első,

: rá a négy világtáj felől egyenlő
távolságban hangzik fel az ellen-
üvöltés, mind messzebbről és
messzebbről, de egyre tartva a
távolságot, míg valahol kunt a
város elnyúló északi végén sza-
már-matuzsálem rekedt hörgése
pontot tesz a hajnali zenebona
végére?

Amikor az érdes hang a nyi-
tott ablakon keresztül belémsza-
ladt, dühösen ugrottam ki ágyam-
ból s felkapva a fogmosópoharat,
felkapaszkodtam az ablakpár-
kányra. Mégis elmaradt a vágyott
szamárfürdetés. Ez emberséges Templomba menő erdélyi magyar lányok.


