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KISS BE NE DEK

Óda a pe dá lo zók hoz
Szegényemberek lo va –
mit lo va: kar csú Ja gu ár ja,
vas vá zas velocipédbõl ki bújt,
pil lan gós ke re kû mo dern ke rék pár –
té ged il let most a di csé ret!
Úgy ös  sze nõsz a raj tad szu szog va lo vag ló val,
mint haj dan az em ber tes tû ken ta ur,
mi kor hó dí ta ni in dult a plac con.
Ne kem még ós di ke rék pá rom volt,
az zal vet tem a ka nya ro kat, mint egy
is ten kí sér tõ, de leg alább is
lu da kat a por ban szét reb ben tõ
po ros su hanc.
Ak kor még au tót rit kán lát tunk,
de a cu kor ré pa-me laszt fu va ro zó
von ta tó nak utá na le he tett ka pasz kod ni,
s mi cso da is ten ver te haj ci hõ volt az
a rücs kös ma ka dá mon!
De az iga zi az volt még is,
az erõ pró ba,
a szom széd fa lu ba sa ját erõ bõl
át ke re kez ni, kí sé ret nél kül.
Ál dott le gyél, fol to zott gu mi bel sõ
és Schaller,
még ha po kol ba kí ván tuk is az
út szé le mel lett a sze re lést,
(bár az ud va ro kon 
ked vünk tel lett ben ne).
At lé ta ka ro kat, lo vag ló iz mot,
spon gya ként tá gu ló tü dõt kap tunk
ál ta lad, ki kez de ti röp kö dé sün ket
se gí tet ted pör ge tett ke re ke id del,
haj da ni ke rék pár.
Most már sok-se bes sé ges gé pek
kúsz nak fel a hegy ol da lon,
ahol harapnivalóbb a le ve gõ,
s job ban esik zacs kó ból
a sza lá mi, a fa sírt.
So ká ig ke re kezz még,
meg oko so dó em be ri ség –
fon to sabb ta lál mány ez,
mint az atom bom ba!
Te légy üd vöz és sze ren csés,
sze líd fe le ba rá tom,
ki nem em ber tár sad há tát, ha nem a
pe dált nyo mod! 


