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DE ÁK LÁSZ LÓ

Em lék-pillanat
Né gyen a sár ga fû ben, fény kép, nyár vé ge volt,
Ta lán au gusz tus ele je, ti ze di ke, egy dél után.
Ahogy ki ol dot ta a gé pet le hup pant mel lém Kál mán,
Pis ta va la mit mon dott, Ja nó ki vet te fo ga kö zül a szip kát.
Volt egy kis szel lõ, mö göt tünk or szág út, ké sõbb azon 
Ha za fo gunk jön ni hár man, stop pal, egy Tra bant ban,
Mert nem akar tunk már vo nat ra vár ni, va la mi sür ge tett,
Mind ün ket va la mi más, hos  szú ra nyúlt a ki rán du lás,
És mély re, mint min dig, hos  szú ra nyúl tak az ár nyak.
Szem ben, a Du na szí nén tük röz ve, a szi get partmenti fái,
On nan jöt tünk vis  sza a vi lág ba egy csó na kon, szo rong va
És tú lon túl vi dá man, ha lász lé és több bo rok után.
Va la hogy mind ez örök ké va ló nak és egy sze rû nek tet szett.
Jól is mer tük egy más nak fo nák ját, de nem boly gat tuk ak kor,
Elég nek tûnt a lé te zés szí ne, hisz sem mi se fájt még an  nyi ra,
Mint a ké pet néz ve ma, bár a part, a Du na, a szi get még meg van.

Jó kor jött, má ig tart
Gyõ ri köl tõ ba rá ta im nak

Kor mos Pis ta szel le me, Pa rancs Ja nó jel le me
Állt mö göt te, se gí tet te és szen te sí tet te
Hogy meg le gyen s me gáll jon a fu tó idõ ben.
Még is szép, hogy ma gunk, mind an  nyi an akar tuk, 
Táp lál tuk is, ér lel tük is a zsen ge, em be ri tö vet,
Kö zös lá zat, áb rán dot, ös  sze tar to zást. Mit mond jak,
Ezt az egy szer csak szü le tett fér fi ba rát sá got.
Mert ne héz szót ér te ni, és ta lán nem is le het.
A vál tó idõ mo hón föl hab zsol ja a ked ves lé nye get,
Di der gõ, ön zõ lé nye ket te rít az árok part ra,
Akik kel az tán kön  nyen el bá nik a tél, vagy a ta vasz.
Erõ sít sük hát ma gunk ban, ami oly kü lön fé lé vé tesz,
Pá lyát ír, el vá laszt és él he tõ ön kö rünk be zár,
De el csi tít, ös  sze bé kít, mi kor ha erõ sebb ige szó lít. 

Vol tunk, ha va gyunk
Kemsei Pis tá nak

Nem egé szen úgy, ahogy mond juk.
De úgy vég képp nem, ahogy mond ják,
Ki raj zo ló dik majd a mi éle tünk is,
Bár meg sem kö ze lít he ti a va lót.
Ami szá munk ra örök ho mály ban ma rad.
Elég, ha vé gig küzd jük ma gun kat ben ne.
Szé les in go vány. És hol van vé ge?
Avagy mi ért is raj zo lód na ki bár mi,
Eset le ges és ezer szer meg szo kott.
A lé te zés alig ta lá nyos, gyar ló an ará nyos
A lán go ló if jú kor ban ki ter velt tel.
Ami ala kult, és ami köl tött, nem vi gasz tal,
Mint ha az asz talt szün te le nül le fosz ta nák.
És új ra meg rak juk ré gi õszök íze i vel,
Vö rös hús sal, bor ral, arany ló, mé zes ge rezd del.
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