
AZ ARANYRÉT·UTCA LEGENDÁJA
OyerlllekkorOtm Rapjaiból

Hol sziporkázó, nyurga lángot
lövell a bűvös, vén varázsbot:
félénken fut egy kisdiák.
Bogárraj ring a méla lámpák
hunyorgató, szelíd során át
csifitoafva az éjszakát.

Nem ·kérkedik, csak tétováz a
boldogtalan szegények háza:
a tollászkodó fák alól.
Faláról hogyha vakolat hull.
kültelki tücskök dala Jajdul
és ös.szerezzen lenn a por.

Mennyi rosszkedvfl tűzfal ásit
a végső összeroppanásig,
hány odvas oszlop soroodos;
míg a tetők szélverte élén
köhécsel egy-két rozzant kémény
mint akinek a torka rosse:

Időtelen időkig élnek
ezek a hO(padt kerítések,
vagy szellemük már rég halott'
Mintha résükön eU a távol
eszmJélkedő, hideg tavából
csobbannának a csillagok.

Hajnal jöttén a sorvaklt kertek
zugán halódó létre kelnek
a dédelgetett dáliák
s akad mindig egy arc, egy emlék,
melynek tükrében földereng még
az édenkerti szép világ.

Lám. a mosónő itt csoszog már
a süppedt sarki fordulónál,
a hajlott hátú kis öreg
és a félkarú halász is rossz
fHJJyuja mélyén ugyan mit hoz'
Dünnyögéséf ki érti meg'
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Lassan a nyíló ablakokban
szempilla rebben félhalottan
s álomütötte fintorok,
míg künn Zsuzsanna és Jolánka
könnyedén repked iskolába:
Szoknyájuk iSi velük suhog.

Velük szökdel utolsó lángja
a lobbanékony ifjúságnak:
karika-llző szédület,
mely a gomolygó utcaporban
Góliát-zúzó kőre bukkan
s Dyémántját is ott leli meg.

Hányszor lesi a töltés m(e'ntén,
hogyan zúg el a sok szerelvény
ostromolván a láthatárt,
s ahol a két iramló sínpár
ködbe tllnik a régi hídnál,
hogyan hajlong a sá:rga nád.

~8 távolabb a szőke szép víz
ismeretlen földek felé vi8z:
titokzatos, merész világ,
hol kémleli amesszeséget
és mindig új szigetre téved
a bősz "Kutató Társaság".

De már Romulus lágy latinja
hívja kalandba! s tágranyitja
felhőtelen, forró eaét,
hogy a végtelen tenger öble
magához kösse mindörökre
bontakozó képzeletét.

S ha reggelente lázban ott áll
a drágamívIl. ódon oltár
pirosvirágos szőnyegén,

fehér karingjén csipke reszket.
míg álmodozva vet keresztet
8 arcába hull a gyertyafény.

Tllz T(1,más
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