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M a k á r y  s e B e s t y é n

Csak a biciklim látja

Nyomom a vizet a kútból. 
Biciklim a padkánál 
a pedáljára támaszkodva áll.
Egy átlátszó üvegű Szentkirályi
és egy zöld, agyonhasznált 
salvusvizes palackot töltök.
Már várja a kis cigánymeggy a fatelepen.
Egy hónapja ültettem
Főni Lacó születésnapjára.
Főni Lacó (nem örült kifejezetten)
megkérdezte, hogy neki
vagy magamnak vettem?
A biciklim mellett ott áll az angyal.
Nem látom,
csak a biciklim látja.
Ahogy egyre rozsdásabb, 
kopottabb, egyre
élesebben lát.
Elbillenti a kormányát, 
a kerék nekiütődik a padkának. 
Nem dől el. Az angyal,
mint a hegyi pásztorok a subájuk alatt,
összecsukott szárnyakkal áll.
Egy mellettem parkoló Toyota rendszámáról 
– NXA –
techno mixek jutnak az eszébe.
Túl sokat foglalkozik velem.
De az is lehet, a sok
elfoglaltsága mellett
üdítik az ilyesmi gondolatok. 
Tűz a nap. A palackok megteltek,
az alkaromról mosom 
az izzadságba ragadt fűrészport.
A biciklim csendben vár.
Zubog a víz.
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A fatelep bejárata

A popsi alatt megnyomom a brazil
kapucsínó gombját. Máskor
eszpresszót választanék,
de ez a színes, nap szívta 
meztelen torzó
– akár az antik szobrok –
mintha belülről világítana.
Változtasd meg életed! – néz rám a fenék,
a csípő, a gerinc 
– ameddig a kép széle el nem vágja –
és a hátulról-oldalról felsejlő 
bal mell. 

Az automata mellett két
műanyag pálmafa áll. Szerintem 
túl kicsi a lombkoronájuk,
de nincs nagy gyakorlatom az ilyesmiben.
A kapucsínó viszont csak 120 forint. 
Ez – az eljövendő korok figyelmébe – 
jutányos ár. Más automatákban
legalább 160 forint lenne,
kávézóban meg 600. 

A pálmafák kar vastagságú árnyékából
kénytelen vagyok átmenni a közeli sörsátor alá. 
Figyelemre méltó a szomszédos
kólaautomata is: előlapján
egy trópusi vízesés másfél méter magas replikája.
Ahol a víz a mederbe zubog,
sötét nyílás.
Oda bukfenceznek alá
a reménybeli üdítők,
és oda nyúlnak értük
a fáradt ujjak.
Autószerelők, karosszérialakatosok, 
autós- és barkácsboltosok, kamionosok,
favágók ujjai. 

Rám izzadt, hetek óta mosatlan ingem. Poros
munkavédelmi cipőm. Fűrészportól
fekete taknyom. Brazil kapucsínóm. 
Ahogy leér a cukor és a koffein,
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enyhül az egész napos fűrészeléstől és hasogatástól beállt fáradtság.
Ez a fatelep bejárata. 
Itt nyílnak az egykori Kossuth téesz telephelyei
az 1849-es csatadűlőn. 
Közel az emlékmű is.
És ez a műanyag pálmafa is megmarad
legalább kétezer évig.

A sörsátor alatti padon
úgy változik majd meg az életem,
ahogy kifújom magam az árnyékban. 
Egy könyvet is előveszek.
(Egy Dél-Amerikában vándorló
német tájképfestőről.)
A megfakult popsi előre,
a még mindig erős
délutáni napba néz.


