
B U K A R E S T I S T R Ó F Á K 

írta: ERDÉLYI ÁGNES 

Megérkeztek a hollók Bukarestbe, 
(ünneplő, vén hwatalnok-sereg,) 
az erdő zengő kristállyal belepve, 
jég zizzen ott s az ágon hó remeg. 

Hegyek alatt a hóbafult kisváros 
űzött el engem s konok közönye^, 
az egyformaság és a pletykagyaros, 
röghöztapadt pénzgyűjtők özöne, 

E roppant ifjú város betakar, 
emlőjén lóg ezernyi furcsa szerzet, 
(erdei holló s szélhordta magyar,) 
kiket az éhség és az élet kerget. 

Üvöltöző ucaai árusok, 
Kelet s Nyugatból ízes keverék, 
fényes körút s gyanús sikátorok, 
csodás blokkházak s alattuk szemét, —. 

a Város vagy nekem! Habzsolsz mohón 
és dúsan teritett asztalodról 
hulló morzsán bár, éhen mégse hal, 
— erdei holló s szélhordta magyar. 

K L E I S Z B Á C S I 
Irta: KÖVES MIKLÓS 

Itt élünk hát és megint nyár van és kilencszázharminchetet irjuk. 
E g y napot megint leizzadtunk a száraz és széltelen aldunai hőségből, 
amely rajtunk terpeszkedik és bizakodva megyünk ki egy szélesebb tér
r e , ahonan szabad utja látszik a Buna és tenger felől várható esti szél
nek. Kesernyés örömmel üdvözöljük a lemenő napot, amely lelohadtan 
a messzi blokkházak üveg-falain felejtkezik: 

Mehetsz! Nekünk csak most ébred az élet. 
Elől-hátul az egytmásbagönbülő és szögelő ó-bukaresti uocálkból au

tók, autóbuszok kígyóznak elé és torlódnak egymást kerülgetve és 
oszlanak és eltűnnek. 

Ezeken az elakadó villamosokon és autóbuszokon az irodák és üzle
tek megittasodott népe özönlik szét, jobbra és balra, át a nyüzsgő köz
pontokon, a messzi görbe uceák kicsiny házai felé. Van olyan, akit hűs 
szoba vár és teritett asztal a fa alatt és zöldhagyma az asztalon, van, 
akit csak sóhajtozás fogad és a két hét óta veszélyesen nekiindult drá
gaság réme... 

És ezeken az autókon az irodák és gyárak nagyobbjai vitetik magu
kat Uj-Bukarest toronymagas blokkházai felé és azokon is tul, a lomb-
faűs sétányokhoz. Vannak akiket a sznágovi tó villáinál várják a pihent-


