
16

BER TÓK LÁSZ LÓ

Fut ni a bi cik li után
Fut ni a bi cik li után, el-el kap ni a 
sár há nyót, a cso mag tar tót, a sur ro gó 
le ve gõt, már-már meg ál lí ta ni, le dön te ni, 
fe né ken rúg ni, föld höz vág ni (meg öl ni) 
a raj ta ülõt, a ha zu got, a tel he tet lent 
(az erõsebbet?, a po fát lant?), aki 
egy for du ló ra (ket tõ re?) kap ta meg 
a köl csön brin gát, s ak ko ra len dü let tel 
(mellénnyel?, el szánt ság gal?) 
ér ke zik vis  sza, hogy el kell ug ra ni elõ le,   
s rö hög ve, di a dal ma san to vább hajt, 
mint ha a Tour de France utol só kö rét 
ti por ná, mint ha a bi caj az övé vol na.
Ro han ni, li heg ni, ki a bál ni utá na, 
„állj meg!”, „én jö vök”, „mo csok!”.
Néz ni, hogy ott hagy, hogy el szá guld, 
s mi kor a ke reszt ut cá ba for dul, a nap fény 
föl te ke re dik a kül lõk re, 
vil lám ló szár nya kon rö pül el. 
Le hup pan ni a föld re, fo gad koz ni, kön  nye ket 
tö röl get ni, majd mint ha mi sem tör tént vol na, 
tü zes ke re ke ket (csil lo gó ér me ket?) 
raj zol gat ni a ho mok ba, s vár ni (les ni), 
hogy fel tû nik az ut ca túl só vé gén. 
Ös  sze szo rí ta ni a fo ga kat, föl áll ni las san, 
ké szü lõd ni, s ha más képp nem megy, 
ak kor a ki a bá lá sod ra ös  sze se reg lett nép ség 
(barátok?, szomszédok?, sorstársak?, 
„sza va zók”?), a so ka ság ere jé vel el kap ni, 
el fe ne kel ni, el ven ni tõ le a drótszamarat, 
fel pat tan ni rá, s mint ha a kö rü löt ted ál lók, 
mi több, a ha za, sõt az em be ri ség sor sa 
múl na raj tad, el te ker ni (elporzani?, 
el sö pör ni?) a pil la nat nyi vég te len be.
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