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MARKO STABEJ

Bi cik li vel az el sõ eme let re
Ha va la ha is ke re kez te tek már (bi cik li vel), tud hat já tok, 
hogy mi lyen bi cik lis tá nak len ni az uta kon. A ké pek lus tán 
ra kód nak ös  sze és es nek szét a sze münk elõtt. Il la to sak.
Va la hol vagy, ugyan ak kor még is se hol.
Vi szont az au tó val más a hely zet. Kü lö nös kép pen,
mi kor ve ze tés köz ben a so fõr nek nem meg en ge det tek
a ké pek. Még ha el is ér het né azo kat, az ve szél  lyel jár na.
Az au tó sok nak ezért min dig meg kell áll ni uk, ha va la mit
meg sze ret né nek néz ni. A bi cik lis ta ke resz tül vág hat
a ké pe ken. És hall gat. Még ha kö zös ség ben is 
ke rék pá ro zik, ke vés a szó, más ez, mint a gyors és
fe cse gés re al kal mas au tó ban. Szû kö sek a sza vak, és ép pen ezért
ér té ke seb bek. Sze re tet tel hasz nál ja õket.
Peter Svetina ver se i ben na gyon nem-au tós a han gu lat.
Sok ben ne a min den irán ti las sú sze re lem, amit sze ret ni
ér de mes. Úgy tû nik, hogy en nél több rõl is van itt szó,
mint amit ké szek va gyunk el is mer ni, jól le het csak pár vers
sze re pel Peter kö te té ben. Épp úgy, mint ami kor csak pár nap 
áll ren del ke zé sünk re a nyá ri üdü lés kor.
Min den le írt do log gal per sze nem ért he tünk egyet.
Pél dá ul, ha a pe dál re cseg, ak kor meg kell ja ví ta ni, 
nem pe dig ron dót ír ni rá. 
A capuccino nem ma ra dan dó do log, ezt min den gye rek tud ja,
és a szú nyo gok ból ké szült tur bán nem véd het meg az esõ tõl. 
A svéd vi rá go kat Svéd or szág ban tû zik a gomb juk ba, nem
pe dig Heathrowban. Az is ért he tet len szá munk ra, hogy mit
ke res egy gö rög szo ba az idriai nyár kel lõs kö ze pén. 
De en nek el le né re a ver sek vé gé re érez zük a hi á nyu kat.
Lát ha tó és ol vas hat juk is, hogy Peter az észak ra fek võ 
vi dé ke ken át sze ret ba ran gol ni,
hogy ezt ket tes ben csi nál ja, hogy ke zet fo gott
a nyelv vel, és hogy jó ba rát sá got kö töt tek egy más sal.
A ver sek nem fe dik fel elõt tünk, hogy Peter a vers tan
egye te mi szin tû szak ér tõ je, ami egy aránt jó a vers nek
és Peternek is, kü lö nö sen pe dig az ol va só nak. És ki nek
a fi gyel mé be ajánl hat nánk az El sõ eme le ti ká vé zó cí mû kö te tet?
Biz to san min den bi cik lis tá nak, le gyen az fér fi vagy nõ, akik
a té li es té ken a kály ha mel lett gub basz ta nak, eset leg a nyá ri
ván do rok nak. Fel te he tõ leg pe dig min den ide ges em ber nek
és a szen ve dé lyes au tó sok nak, akik erõ sza ko san elõz nek.
Mint di dak ti kus ol vas mányt.
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