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MELIORISZ BÉ LA

Pe dá lo zott
apa nem tu dott úsz ni
anya bi cik liz ni
de fel ta lál ták ma gu kat

apa fü työ rész ve pe dá lo zott
anya meg a szép comb já val
mas  szí roz ta a vá zat
míg le ér tek az ele vá tor ral szem köz ti
ka vi csos part sza ka szig

apa a víz be de ré kig me rész ked ve
tar tott ba kot anyá nak
s gyö nyör köd he tett
pa zar fe je se i ben

Is mé tel get te
a nagyrabecsült
és köz tisz te let ben ál ló
ozora ta nár úr ról az a le gen da jár ta
hogy egy nap su ga ras ko ra õszi reg ge len
még a há bo rú elõtt épí tett bi cik li jé vel
mely nek lo pás el le ni vé del mét
a kor mû sza ki szín vo na lát meg ha la dó mó don
rend kí vül szel le me sen
az egy moz du lat tal old ha tó és ki emel he tõ
kor mán  nyal ol dot ta meg
nyil ván az is ko lá ba ka ri káz va
a baross híd ról a vá ros há za fe lé
nagy ív ben ka nya rod va
má ig tisz tá zat lan kö rül mé nyek kö zött el esett
s ked ve sen el há rít va a se gít sé gé re si e tõk jó aka ra tát
a tás ká já ból elõ ke rült lo gar léc cel
azon nal szá mí tá so kat vé gez ve
a bá mész ko dók gyû rû jé ben
mél tat lan kod va is mé tel get te
se bes ség jó
dõ lés szög jó
mért es tem el

Ka ri káz tunk
apa hogy vál lal ta a gya lo gos mun ká ba já rást
a szün idõ né hány he té ben a csepellel men tünk dol goz ni
töb bek kö zött mez te len für dé sek kel egy be köt ve
az ár té ri er dõk ben el va dult alj nö vény zet rit kí tá sát
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a révfalusi hí don át szen ved ve ma gun kat
a töl té sen ka ri káz tunk to vább a zsi li pig
vagy mi kor hol volt a gyü le ke zõ

öcsém rá zó dott a vá zon
a kor mány ra akasz tott ki szol gált ak ta tás ká ban
a má so dik vi lág há bo rús ku lacs
a pum pa a szer szám tás ka
na és de fek tek re is fel ké szül ve sal ler és gyu fa

míg vár tunk a mun ka ve ze tõ re
gyûj te mény be szánt ro va ro kat haj ku rász tunk
bo gán csot do bál tunk egy más ha já ba
meg ren dez tük a szal ma szál lal fel fújt bé kák úszó ver seny ét
vagy el he ver tünk a töl tés ol dal ka szá lat lan fü vé ben
s csu kott sze mem kép er nyõ jén
el in dult az elõ ze tes
a jutkával va ló es ti ta lál ko zás kép zelt film jé bõl
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