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SZÉ KI PATKA LÁSZ LÓ

tal ló zás gyõ ri 
brin gá zá sa im kö zött

1.

Apánk szol gá la ti Cse pel
ke rék pár ján úgy öt-hat
éve sen a váz alatt hajt va
a pe dált ta nul tam meg bi ca joz ni
jár hat tam az tán Szi get bõl éve kig
a Ré vai Gim ná zi um ki he lye zett
ta go za tá ba na pon ta a vas úti fe lül-
já rón át a Mes ter ut cai új
is ko lá ba – egy szer a fé lig kész
ud va ron a nagy szü net ben a ke rí tés
elõt ti ho mok dom bot cé loz tuk meg
de én cajglimmal túl nagy svung gal
ke re kez tem a rá csok hoz s az el sõ
ke rék visszanyeklett a fe jem meg be-
szo rult a vas ru dak kö zé – ket ten
fe szí tet ték szét hogy va la mi kép pen
ki húz has sák zú gó ko ba ko mat

az óta vis  sza-vis  sza té rõ ál mom az
hogy rá csok kö zé szo rult ko po nyám ból
né ze ge tem a ker ge vi lá got
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2.

kamaszkoromban Pan non hal má ra
a Ben cés Apát ság ra is több ször
ki ke re kez tem (úgy ti zen nyolc-
húsz ki lo mé ter) Gyõr bõl – ak kor
még a hat va nas évek ele jén –
né hány te her au tón és ál la mi
sze mély ko csin kí vül több nyi re
csak lo vas sze ke rek ko cog tak
az or szág úton – vis  sza fe lé egy szer
mi u tán haj da ni mi nist rál ta tó
(ak kor már nyug dí jas) pap
ba rá ta im tól bú csút vet tem
a me re dek lej tõn le fe lé túl-
gyor sul va hi á ba fé kez tem a hát só
ten gely be sült s ahogy el vá gód tam
a sza ka dék szé lén csak egy ba bér-
bo kor men tett meg a buk fen cet
kö ve tõ en a nyak tö rés tõl
né hány per cig pi heg tem ba bér-
ko szo rú val öve zett fej jel


