
szik is tétlen derütök, Nizza narancssárga falainak tövében, e tengerparti hegyek
lángoló kopárságához és e függőkertek kusza, kövekkel birkózó növényzeté
hez képestl

Zegzugos, betonos medrében kiapadt a patak; tajtékja, hordaléka fehérré
száradtan tapad a kavicsokhoz. Mozdulatlanok a narancsfák, az alacsony határ
falakat vastagon fedi a mész, a kúszónövények levelei közt bogyók piroslanak.
Osszegyűrt, szines papirosokként hevernek a hegyoldalon a kertek, idegesen
megrezzennek a szélben.

Jöhettek már esők, rezzenhetsz már nádtető a terraszon, hová annyi ka
nyargós utca pálmákat és olajfákat rejtő falai közt kapaszkodtunk fel; sűrű,

szürke felhőket terelő szelek, téphetitek már terraszunk faedényekben őrzött

szobahársait, fikuszait és tüskerózsáitl Delem gyönyöre jelen lesz már mind
örökké, jövőbe szórt magként, egész életemben; s Monte-Carlóban is, a járda
szél esős csíkja mellett, az autóbuszra várva, eltörölhetetlenűl jelen vannak
az Eze-i hegy, a glicínia-bokrok, a fehér mólók, míközben az eső úgy hullám
zik át tengeren s tájon, mint azok a zörgő fagyöngy-függönyök, melyek a kávé
mérések és illatszeres boltok bejáratát takarják.

VIZIVAROSI I~J

Még suhan velem majd a taxi
a kihalt Fő-utcán át téli éjeken,
de egyetemi éveím drága kisértetei,
mind fényesebb mezőkre suhognak.
Éjféli hóban, a Belga követség
kis barokk palotája előtt, a zászló
selymében nem zizeg többé
Waldemar úr leánykájának lelke
és korcsolyavasa se pendül,
még szelidebb alkonyokon az utcán.
Hercíli könnyű karja nem köt a földre
többé. Távoli övezetben húz ujjára gyűrűt,

egy idegen. Ha kondul az óra a téren,
olasz városka utasának álma riaszt fel.
Ablak alatt száguld az őrült mctoros.
Budáról Pestre, Pestről át Budára,
a Dunaparton, éji kifőzésekben

el-elakad robaj ára a szó.
S én felkeJ:ek és kitárt ablakomból
vén tánclemezekkel riasztom
tavaszi éjek kóbor párjait.
míg a szörnyű jazzrecsegésre
előperdülnek régi zsúrok kislányainak
keszeg csontvázai az éjből ...

Ide zúgnak a mélyvízi kocsmák,
mennyi csatorna, lépcső, korlát,
s mennyi ház van már az utca alatt,
hol az ablak az alvilágra tárul!
S századvégi nyári-vendéglők muzsikája
s a Danse Macabre ütemei kirontanak
régi józan szeretők porladó füléből ...

Rubin Szilárd.
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