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TURCZI IST VÁN

Vers FC: a kez dõ ti zen egy
„e ká vé há zi szeg le ten”

J. A.
Vagy álom, vagy film, de kinn van nak õk a zöld gye pen,
A kez dõ rú gást buz dí tás kí sé ri, haj rá, nincs töb bé fé le lem.

Transz pa ren sek, zász lók, rit mus ra ráz kó dik a kat lan,
Zúg a tö meg, tap sol, ne kem kez det tõl fel fog ha tat lan

Men  nyi erõ, szép ség! Hi á ba jöt tek a cseh szlo vák ok,
Hi á ba ta lált fo gást az un tig em le ge tett ma gyar átok,

Õk ma rad tak, gyõz tek és Irapuatót mes  szi re hagy va
Egyet len sza vuk ra a Föld is pat tog mint a lab da

Ve lük nõt tem fel ra gasz ko dás ban, bu ta gyû lö let ben,
Õk az én örök és meg bont ha tat lan kez dõ ti zen egyem.

A ka pu ban Ba las si Bá lint a vé dõ ket egy re hajt ja-ûzi,
Az el len fél skalp ját bé ke idõ ben büsz ke zász la já ra tû zi.

Arany söp rö get; min dig meg fe le lõ posz ton áll,
Hig gadt sá ga okát fed je mély bal la dai ho mály.

Elõt te Ady és Pe tõ fi, ki más, a két szél sõ hát véd,
S ha bár me lyi kük ne tán (ki zárt!) ap róbb hi bát vét,

A vé de lem ten ge lyé ben ott sü völt ret te ne tes Mi lán,
Mel let te füst be ment terv át jut ni a tû fo kán.

A kö zép pá lyás sor rég ös  sze szo kott, harc edzett tri ász:
A két Mi hály mel lett meg vil lan vi té zül a tit kos ász,

Ber zse nyi, ki „sok Charybdis közt, sok ezer ve szély ben”
Ter me té hez ké pest für gén osz to gat s ez nem kis ér dem.

Csa tá rok ról jót vagy sem mit: õk az arany lá bú gye re kek,
Nyu ga tos is ko lán ne vel ke dett csil la gok, vi ta itt nem le het.

Ba bits a ka pi tány, gól zsák és ki mû velt lab da fe no mén,
Ily’ ke vés szü le tik e zu ha nás hoz szo kott szür ke sár te kén.

Jobb szé len Kosz to lá nyi de ká zik s rúg szá mo lat lan gó lo kat;
Ked vé re cse lez get, trük köz, több stí lust vál to gat.

A két mes ter nek kö zé pen büsz ke franzstadti gé ni usz se gít,
Egy fe jes gól ért cse ré be ad ná bõr kö tés nél kü li Összesverseit.

Vagy álom ez, vagy film, kinn van nak mind a zöld gye pen,
Együtt a sosem-volt-nagy-csapat, az egy sze ri, a vég te len.

Lab dá ba per sze más is rúg, jól tu dom, e ká vé há zi szeg le ten,
Mert itt ír tam ezt a ver set, a Vian ne vû za jos, pes ti mû he lyen,

(de ne to vább: a töb bi már úgy is fut ball- és vers tör té ne lem.)


