
innen ki lehet látni az egész városra, az egész tengerre, vé
gig a halovány partok mentén.

Egészen más ember állt ott a hegytetőn, mint aki dél
ben a Központi Pályaudvartól ~ Via Gíorgo Galatti bene
fattore felé baktatott egy szomorú, kínlódó társasággal. Sok
kal nyugtalanabb és sokkal nyugodtabb ember.

Hét óra felé leereszkedett a háromszobros térre. Szom
[as volt, bement a vendéglőbe és sört kért. Kiitta, s csak ek
kor jutott eszébe, hogy valami helyrehozhatatlanul polgári és
békés és nyugodt éi': megfontolt és undorító dolgot csinált eZ
zel a sörívással. Ettől rossz kedve lett.

A fiúk kezdtek szállingózni, odajöttek hozzá, nevettek és
hangoskodtak. "Nézd ezeket a datolyákat!", "Micsoda nő

volt öregem", "Nem ér semmit a karosszéria, rongy!" ...
össze-vissza, egymás szavába vágva, feleletet nem tűrve be
széltek, éhesek voltak és szomjasak. A pincérek hozták a va
csorát, villanyfény és ételillat töltötte be a termet. Akkor
érkezett Paulusz, derűs volt, amint Szabót megpillantotta,
egyenesen az asztalához jött.

- öreg fiú, hallottam, hogy vásárolni valód volt. Siet
tünk, tudod, valamivel háromnegyed után indultunk, nem ha
ragszol, hogy nem vártunk meg? Tessék, ez visszajár az el
maradt útért.

Néhány pénzdarabot tett az abroszra, mosolygott, a fiúk
oda sem figyeltek.
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TOZ TAMÁS:

ARCK~P HALVÁMY SZINEKKEL

... aztán a fűre ült a tikkadt déli órán.
Oly félénk volt, akár egy szolgálóleány,

Csak elterült a csüggedt lombok alján,
a szeme méla volt s az arca kissé halvány.

Sajnáltam őt és higgyétek, szerettem,
halvány arcával fekete keretben ...

Úgy ült az illatos füvön, oly árván,
miként az őzike, vagy mint a bárány;

A barna cipót lágyan szeletelte
s míg árnyat szőtt a hársfalomb felette,

lehúnyva szép szemét a fűre dőlt,

hajával elvegyült a 6yenge zöld

s a szája szögletén kinyílt az álom
s tovább suhant az illatos gyepágyon.
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