
Calvin-tér
Irta: László Aladár

Sézem  a képet a Timcs-bcn,
,.Orosz katonák Pesten? 
m ondják a  betűk a  kép  alatt. 
Elmosódott kép, 
telcgrafálták vagy rddtóztdk, 
új technikák csodáival, — 
nem tudom.
Ezekhez nem értek, 
de Pestet tu d o m ...
Oh, tudom nagyon.
A háttérben
egy ház csonka körvonal^  
a középen
egy kút hatvány form ája, 
hó az utcán, hó a  házakon , 
Csak egy pillanat, 
t már mondom  ■'«, 
mint hites szakértő, 
ki nem tévedhet:
Calvin-tér!
Sok helyet bejártam, 
voltam elégedett 
és boldogtalan, 
a  Times közölt már képet, 
éleset és tisztát 
távoli városokról, 
am iket ism erek.
Hogy mit ábrázoltak, néha 

tudtam, 
olykor nem.
De a CaJoln-tirben nem 

tévedhetek!
Ide egy lányt kísértem  

diákkorom ban,
Ibinek hinták és s t ik e  nőtt, 
színes művésrlapokat gyújtott 
valami okból.
Itt volt az átszállás, 
am ikor az V ilii-óira mentőnk 
a Slöxit bánni!ni.
Itt volt Bayer papa kávé háza, 
ahol egyszer elszakítottam  
a  biUiárdposztót.
Lágymányosi kalandok te  
Itt mentünk át Padárai,

(Hrjcílu* VU-&4
» jvi. q iegoarcök harcét}, 
ni#) rahccsüléuel.)

Strelisky itt csinálta 
az érettségi tablót, 
amire azt mondták, 
hogy örök em lék lesz, 
s most nem tv.dons, hol van, 
mint annyi más 
őrök  em léke életemnek,
A villamos itt elgázolt 
egy asszonyt.
Harminc éve, hogy láttam ezt, 
s m a is eszembe jut néha. 
Talán már kedvesei sem  

gondolnak rá, 
csak én, a t  idegen, 
k i nem ismertem soha.
Itt osztott Ievest Habért bácsi, 
a ' jóságos • szélhámos, 
itt csináltam színes riportot 
a református püspökkel. 
Hajnalban, oz Otthonból jövet 
Krúdy Gyulával itt 

bandukoltunk 
a  Undor kávé ház felé. 
ahol csarnoki k o fák  
és fanyar szagok kötött 
nyolc vizcruöm hjét ettünk 
a reggeli kávéhoz.
Én nem laktam  a CahHn-téren, 
még a  közelében sem, 
de e tér rész*  volt Pestnek, 
ahogy, ja j, ész is réssé veHons 

nagyon!
Az angol Újságot ossndbsm 
leejtem  a  földre,
* megkérdezem magamtól ha lkat, 
hogy am erikai gyerekeim  
m  hallják:
Hollijivoodban, vagy fisra 

Yorkban,
Cleoelandban. nagy QhkagóbOQ
m inek annak éhn,
kinek egy elmosódott, trörke k ij*.
a  Timet-ben,
m ég a  Calvin-térröl ts
ennyit tud metélni?

(Rollrwood, 1914.]


