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RÁ BA GYÖRGY

Far san gi for ga tag
A mu lat ság kar ne vá li
nagy vá ro son át bo káz nak
osz tály ré szek torz po fái
ör dö gét a száz bo hóc nak
tán co lók közt akad hat nék
ma gam ra én cso da dok tor
mint kit meg csí pett tíz vad méh
ele ge nincs so ha jó ból
kér dé sed re név sze rint
a Dottore meg sem ing
fe lel meg se ren dül
vá la sza csu pa szem fül
ré vül ten el is hi szi
nin cse nek ké te lyei

Lám kö ve ti alak vál tó
mit meg te het a mezcsere
Pulcinella sem va rázs ló
sa ját far sang esztelene
meg hök ken tõ ka ca baj ka
fe di s vé li õ a szép
szí nes rongy bár ta kar gat ja
sza val ja hõs szö ve gét
fen nen han goz tat ja
a föld kö zép pont ja
iga zát ne ta gadd
meg néz he ted ma ga dat
kot tá já hoz bu tán hû
le hetsz egy ügyû

Szín re per dül Colombina
csöpp szok nyá ja bo kor ug ró
mint ha örök nyár ba hív na
bo szor kány nak sem utol só
el bû vö lõ igé jé ben
bizakodol szép fiú
csa lat ko zol te hi szé keny
mért vol tál olyan hiú
szebb-e je len múlt nál
sem mit sem okul tál
is merd be hi á ba
a fenn költ ti rá da
az óda szét por ló
áp ri li si por hó

Fogd föl mi vé vál tál el nyûtt
Arlecchino ment he tet len
so se lesz be lõ led fel nõtt
gon dol kod jál vég re szen tem
azért ne légy he be hur gya
füg gessz súlyt a sza va id ra
a szél kön  nyen to va hord ja
s nem lépsz em ber kö zi híd ra
aki csak ma ga egy
az zal nem sok ra megy
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ha nem is sze re ted
nem mos to ha sze re ped
ben ne vagy hi bát lan
a fel vo nu lás ban

Truffaldinók kö rü löt ted
gör nye de zõ gör be há tak
vi gasz tal jon cé lod több let
ön ma gad nál ne alább add
csi lin gel je csak tér dük re
fû zött ko lomp alá ve tett
hû bér es kü jük örök re
szem léld nyu god tan tük rö det
te az vagy ki vagy
test és lel ke agy
csak bolt ban pök hen di
úr ki más ként sen ki
tál ca vi võ la káj
nem le szel so ha már

Pantalone ké pé ben is
elõ áll hatsz még meg es het
új gú nyád is far sang ra visz
vesz tõ ál cá ját ne vesd meg
ne ved le gyen bár Tartaglia
ko ra itt nyom ko ra ott nyom
töb bi maszk ke vés re tart ja
rit kán is vagy köz tük ott hon
no ha töb bé so se
fe je csak ré sze se
nagy sze rû me net nek
nem érsz ke ve seb bet
ve te rán sze rep lõ
nem csú fít el szep lõ


