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ZA LÁN TI BOR

Elé gia-tö re dék a csa pa tért

Rúg ta a port a ko pár Hu ba ut cai is ko la ud var
Pá lyá ján a sok ír ó meg a mû vé szet.
Vé res har cok ról szólt ak kor a Mú zsa, s a lant ján
Zeng tek avant gár dok és a mo dern posz tok.
…………………………………………………………
…………………………………………………………
Kõ Pa li ívelt át Motomén ám phyrrusi gyõzelm:
Nyar gal szé le ken el Es ter házy Peter.
Vág ja kö zép re a lab dát Gá bor a gól ra Czakó,
G. Laczi megtoldná, s lõ Kukorelly fö lé.
Míg Zsöti blirrírban te szi láb ról a fej re a lab dát
Jön Mo ha lát és gyõz: rec  csen a síp csont, fáj.
Cerberiális bõsz ka pu sunk a Ko vács Zo li lep kéz,
Gel lért Kiss el esik, mint Bu da, bár nem oda…
Jankovicsunk szerb kó lót lejt a kö zép pá lyán túl,
Ül dö zi õt a Szakály, Ferkó s nem Sa nyi õ. 
Jön Gu ba há tul ról és mord cselezéstöl az el len
Jobb ra le dõl és vagy - bal ra le dõl és még…
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….
Ám a le dõ lé sek tõl gyön gyül a har ci csa tár kedv,
víg sö rö zé sek bõl vált uga tás ra a hang.
Szét szé led tek e tér ben haj da ni harcbani bát rak,
Mél tán tud ha tod így: rend szer vál ta ko zás.
Ár va ke reng szél az Hu ba ut cai pá lyán szer te,
El fö di, láss pél dát: Mányoki,  Szále nyo mát.
Nem da lol itt már Mú zsa a szó lót játs  sza a pénz s ügy,
Lett ki fe led, míg mást: öl nek a kis be le zõk.
Így ért vé get a szá zad, s így múlt el mi di csõ ség,
El fogy a dísz sor tûz - dísz le ten át üt a vér.
El ne he zül tünk mind ám még ne he zebb most egy más
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………


