
FLORIDOR. 
1. 

Ő a kisváros büszkesége, hőse, 
lányos mamák kakastejes kalácsa, 
mindenkinek barátja, ismerőse. 

Őt hívja minden ház, kis-út, sikátor, 
titkon várnak rá lányszivek, borok 
s mosolyt kap minden muskátli-virágtól. 

Vállán palástként leng az agglegénység, 
reáhimezve: piros gyermek-vágyak, 
akik az élet-vonatot lekésték ... 

Édes romantikákban ő a vádlott: 
ő rendez bált, fürdést, kirándulást 
s ő húzatja a legtöbb szerenádot. 

Szivek tavaszán szelek dudorásznak: 
a bakfisok tavaszodó szivén 
ő színesít ki fantázia-vásznat. 

A szerelem ábránd-bozótos kertjét 
több nemzedéknek ő nyitotta fel: 
az első csókot, bókot mind ott szedték. 

Ő fészket épít minden újabb násznak, 
(A lányok várnak, aztán férjhez mennek. 
A lakodalmon mindig ő a násznagy. 

... Tavasz-folyó virágos, megigézett 
két partján ifjak, lányok álldogálnak 
és kéz a kézben a habokba néznek... 

Mert néha titkos boldogság izen: 
pár percig piros tutajok vonulnak 
szirom-esőben a csodás vizen ... 

Ilyenkor az erősek és a bátrak 
egy lánnyal a tutajra ugranak 
s a teljesült vágy sző föléjük sátrat... 

Ő ott marad. Ő mindig ott marad... 
S csak elnézi a mások tutaját, 
mint eltünő, pirosló madarat... 
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II. 
Mikor tavaszban áll a villasor, 
álmodva jár az orgonák között 
s kamaszként vár és izgul Floridor. 

Az égre néz s a szép mesére gondol, 
hol napfényt gyüjtött zsákba egy bolond: 
legyen meleg, ha tél viharja tombol. 

„... Kacagjatok egy méla sorson át, 
kacagjatok egész a szivemig, 
ti szebb honból fölbukkant orgonák. 

Kacagj leányfejecske, kis Napom, 
illat vagy, fény vagy, te vagy a tavasz, 
most minden álmom arcodtól kapom. 

Kacagd a fényt: pirosló zsákba zárom, 
szivembe gyüjtöm, hogy ha jö a tél: 
legyen pár forró, fényes, édes álmom ..." 

Így suttog friss kamaszként Floridor 
s álmodva jár az orgonák között, 
mikor tavaszban áll a villasor. 

III 

De sokszor lelke csupa csüggedés, 
szivén fellángol minden régi seb 
s csalánként csap rá minden szenvedés. 

Ilyenkor egy kis házba vánszorog, 
hol két megőszült aggszűz éldegél, 
mint finom, bídermájer bútorok. 

Mély csönd-balzsam leng, mint egy bús toron 
s valami égi béke titkos hímzést 
terít el öreg szíven, bútoron. 

Az arcukon sok szenvedés komor, 
véres vésője árkot vájt a könnynek 
s a csönd csipkéin átüt a nyomor. 

A lelkük, ajkuk mégis csupa méz, 
bánatvirágok rég megérett méze 
s a két szemük a túlvilágra néz... 

Megszégyenül itt mindig Floridor: 
hazafelé már fütyörészve ballag 
s a füttye édes, mint a régi bor... 

Mécs László. 
14* 
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