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IMREH AND RÁS

A bi cik lis fü zet
2.

„Egy hos  szú lej tõn le szá gul da ni
 hit kér dé se.”
Ez állt az el sõ ol da lon.
Alat ta a he ral di ka sza bá lyai
sze rint he ve nyé szett cí mer pisz ko zat:

ke reszt be          tett
           egy tú ra bi cik li.
sí lé cek           kö ze pet te

(Az egész kis sé ha lál fej sze rû.)

Fo tók, idé ze tek, ka ri ka tú rák,
ke rék pár ra han golt tör té ne lem.
Egy Ma ra thón fe lé bi cik li zõ,
szem lá to mást ki pi hent athé ni.
A Don Qui jo te egy ré szé nek át ira ta:
„Egy em ber nem jár ta, nap ver te tá jon,
az el ha gya tott ság al ko nya tán
Rocinanténak le esett a lán ca.”
Egy re tu sált Lautrec-kép, velodrommal.
Egy jó kéz zel raj zolt, még is ta szí tó
fu tu ris ta-szür re a lis ta
bi cik li ver seny zõ, láb és pe dá lok
nél kül, a „Bicintaur” cím alatt.

Mot tó a fü zet vé gé re is ke rült:
„A bi cik li a hely vál toz ta tás
 szem üve ge.”
Nem hi ány zott az il luszt rá ció sem:
egy oku lá rét haj tó úri em ber,
az or rán csip te tõs bi cik li vel.

1.

Át lát ha tó, egy sze rû sít he tet len,
tö ké le tes ta lál mány, mint az em be ri test,
áram ta lan, tisz ta me cha ni ka,
a gon dol ko dás ar che tí pu sa.

Be ál lí tot tam a sze le pe ket,
mind két ke ré ken ép pen leg alul,
hat óra po zí ci ó já ban áll tak,
mil li mé ter re, hib ba nat la nul.
Óva to san in dul tam, tet tem egy kört,
az tán még egyet, és egy re ke vés bé
mer tem oda néz ni a ke re kek re,
mert tud tam, az el té rés mér he tõ,
nem egy for mán áll már a két bü työk,
és er re nin csen sem mi ma gya rá zat,
és mi köz ben egy re fo gyat ko zott
a rend esz mé jé be ve tett hi tem,
apám há tul el en ged te a nyer get.


