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Mesterségek tánca

1. Hentestánc

Lép a lábam kényesen,
Talpam toppan, roppan a palló,
Ülepem-derekam ringó.

Hátamon nagy féldisznó,
Hej, a húsbolt nem diszkó,
Vércsöpögés ad ritmust,
Ha kampón billeg friss hús.

Jár a késem fényesen,
Bárdom koppan, roppan a borda,
Eleven szeletel holtat.

Testek itten szétesnek,
Húsnak állnak, fényesnek,
Élelem így lesz holttest,
A holt most élőt éltet.

2. Kéményseprőtánc

A háztető lomha állat
Pikkelyes egy fajta,
Zuzmók, mohák és galambok
Tengnek-lengnek rajta.

Lent a mély nem csekély,
Icike-picike népek,

Zsebre dugná mindnyájukat,
Aki itt fenn lépked.

Kéményseprő jár a házon
Seprőjét himbálva,
Csámpázik a semmi hátán,
Ferde táncát járja.

Vasgolyó, napgolyó,
Fekete tenyere, szája,

Hetykén rúgtat fenn az égen
Levegő királya.

Hogyha leszáll magas lóról,
Az utcákon caplat,
A sík földön csak dülöngél,
Nyílik ajtó, ablak.

A gombom megfogom,
Szalad a buta szerencse,

És a három kívánságom
Vagy teljesül, vagy se.
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[ Lackfi János verse ]

3. A toronyórajavító tánca

Fenn toronyóra nem moccan,
Áll az idő nagy halmokban.
Ólom az álom, lomha idő,
Csipkerózsa-toronyóra, szép szerető.

Grádicsa nyikorog, peng a kerék,
Zengnek a huzalok, villog az ég.
Szöszmötöl egyre csak a jó szerelő,
Keziben az olaj és a vasreszelő.

Fenn kalapácsol órákig,
Csend köve lassan szétmállik.
Fémes a csók, nem herceg ez itt,
De csipkerózsa-toronyóra ébredezik.

4. A pálinkafőző tánca

Hajlott háttal kotorászgat,
Fűből szilvát kihalászgat,
Ízzel teljes lila bolygók
Töltik a testes, nagy hordót.

Töltik a testes, nagy hordót.

Nagy kondérban leve fortyog,
Csurran-cseppennek a kortyok,
Csillan-villan az üvegcső,
Cefre-szutyok már áttetsző.

Cefre-szutyok már áttetsző.

Égbolt billen, megy a padló,
Dibben-dobban fura vadló,
Szeszmesternek kusza lépte,
Alkonyodik feje kertjében.

Alkonyodik feje kertjében.
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