
Bálint Tamás

MÁJ HAGYMALEKVÁRRAL
– pillanatképek –

6.
Házmestertempóban közlekedik Marcibá a járdán,
vén, szatyorral, sétapálcával a kézben, utolsóként
érkezik a buszmegállóhoz, de elsõnek száll bele
botjával bárkibe. A lugasok alapembere
képben van az utca életével, ki meddig nyaral,
kinek mi lapul a kosarában a piacról hazafele,
milyen fizetés landol a zsebében, bejegyzések
lehetnek a beteglapján, vagy nõcske az oldalán.

A krákogását halk sikoly és fékcsikorgás töri meg,
Krisztácska fut át az úton pattogó labda után,
az autók gond nélkül állnak meg elõtte,
nem mintha már számítana is ez valamit.

7.
Tizenévesek gördeszkáznak méterekkel tovább,
zsong a kis park, és nem csak az energiaitaltól,
melyet fõhadiszállásul birtokba vettek.
Kisgyerekeknek épült eredetileg a játszótér,
de a bokros részeken a nagyobbak uralkodnak.

Mindenki megtalálja a helyét bizonyos ideig,
amíg a természet törvényei meg nem haladják.

8.
A külsõ utcában öregasszony veteményezik,
hagymapalántákat kapál, száját összeszorítva,
fején fehérpöttyös kendõvel. Szomszédolni
már nincs ereje, ahogy hozzá sem téved be senki.
Kiskertjében, ami terem, a fél fogára éppen elég,
gyorsan dolgozik a keze, volt ideje és alkalma



hozzászokni a munkához, másra várnia felesleges.

Gondolataiban talán egykori szerelmeskedésein,
talán csak az ágyás végén jár, kétséges, meddig ér.

9.
Közvetlen kerítésszomszédja hasonló cipõben,
de teljesen más életutat járva jutott ide.
A rendszerváltás elõtt csoportvezetõként
azon kiváltságosok közé tartozott,
aki zártkerti hétvégi házat is fenntarthatott
a városban levõ apró panellakása mellett,
ahonnan a változások és a válása nyomán kiszorult.

A szerencse a beltelkesítések és az ingatlan
felértékelõdése, kertvárosiasodás és
közmûvesítés után köszöntött rá újból,
de a szerelem már örökre elkerülte,
a gyerekei mind külföldön, nem látogatják.

Az utcán végignézve, mintha tükröt látna,
apró magokat szétszórtan a kemény földben.
Van, ahol még katonás rendben áll a vetés,
máshol nem sarjad a gyomtól semmi.

10.
Költõ is lakott a környéken, a Kelemenék
és Marcibá közötti szerényebb portán.

Rákbeteg régóta, de a családja nem sejti,
káosz kísérte végig élete folyamán.
Mivel furcsa és kiismerhetetlen,
a szükségesnél nagyobb távolságot is
folyamatosan megtartja a környezetétõl,
és elég rugalmas is pontosság tekintetében,
nem adnak rá vagy a véleményére túl sokan.

Azért van, aki törõdjön vele, életjáradéka
kimondottan szép az életéhez képest,
bár az elkövetkezõkben már ez is mindegy.
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