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VÖ RÖS IST VÁN

Két pél dá zat a bi cik li rõl
(Ber lin)

A meg fe le lõ táv lat

Reg gel az is ko la fe lõl ha za fe lé
tart va vad lu dak hang ját hal lot tam 
a há zak kö zött. Egy da ra big 
azt hit tem, a kö ze le dõ bi cik lis ta 
fé ke csi ko rog, de õ meg ál lás 

nél kül to vább haj tott, és ak kor 
vég re föl néz tem a fény fá tyo los
ég re, ahol sza bály ta lan V
alak ban vagy öt ven ál lat
tar tott dél nek, de nem tu ris ták

vol tak, nem a lát ni va lók mi att 
utaz tak. Men  nyi vel töb bet tud nak 
õk a vi lág ról. Ha fö lé emel ked nek,
nin cse nek túl ma ga san. Is me rik 
a táj egé szét, nem csak az 

utak csont vá zát, tud ják, hogy mi
van meg még, és mi me rült 
már vég leg kõ és be ton alá, 
ahogy õk a se kély ta vak vi zé be 
márt ják a fe jü ket, és ku tat nak 

az iszap ban fér gek után.
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Egy más hoz lán colt bi cik lik

Itt a na pok sok kal gyor sab ban
rö vi dül nek, ta lán éj sza kán ként öt per cet 
is, és a la ká sunk, aho vá egy hó nap ja
még 3 irány ból sü tött be a nap,
alig kap fényt. A füg gö nyök ezért

fe hé rek, itt nem sö té tí te ni, itt 
vi lá go sí ta ni kell, a gon dol ko dás 
tit kos uta kat ke res ma gá nak. Itt 
egy no vem be ri be szél ge tés olyan,
mint bar lan gi pa tak a Karsz ton.

Az el mét nö vi be ala csony bo ró ka-
bo kor, ma gas pínea, az õ fel szí ne
om la do zik be, hogy alat ta szé dí tõ,
le fe lé nyí ló bar lang in dul jon, 
mely nek túl só vé gén már egy ala cso nyabb

ran gú ör dög ül. Aki egyút tal met ró-
ve ze tõ is. A va go nok ap rók, sár kány
for má ra van nak ka la pál va, más já ra tok ból
ke rék pá ros ok öm le nek, mint a mé hek.
Ha tal mas, szél jár ta kaptárakat épí te nek

az egy más hoz lán colt bi cik lik bõl.


