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ZA LÁN TI BOR

Kér de zõ
Úgy kér de zel a
vá laszt is te aka rod
mon da ni Mi ért

El ke vert wakák
Kö vek he ver nek
szét szór va a ke resz tig
ve ze tõ úton
Szét szórt ke resz tek kö vek
he ver nek ad dig és túl

Ve re ség volt vagy
csak a be is me ré se
a gyõ ze lem nek
A be is me ré se folt
vagy csak a ve re sé gek

Ke ve sebb kön  nyel
egy jól el kép zelt ha lál
sem meg old ha tó
Egy jól el kép zelt kön  nyel
ke ve sebb a ha lál is

Le zö rögsz-e mint
õszi ég rõl a csil lag
ha sír sze le kél
Õszi ég rõl le zö rög
a sír sze le Üres ég

Ma ga is el vált
szü lõk gyer me ke ként a
tö rés re ta pad
El vált gyer me ke kél a
ma gá nyos torz szü lõk nek

Da dog va el len
ér zé sek men tén fej ti
ki vét len sé gét
Ér zé sek el len da dog
a fe lej té sek men tén

Lifegõ pla kát
pisz kos hat  tyúk ma gá ra 
ha gyott szo bá ban
Pisz kos pla ká ton li heg
ma gá ra ha gyott fat  tyú

Lé te zõ sze rep
volt vagy csak az ará nyok
csa ló ka tük rén
lé tez tek az ará nyok
és el té vedt sze re pek
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Lét bu bo rék
Hass Al koss Gye re 
pi csa A té vé ben hab
zik a leg újabb
ma gyar szap pan Bu bo rék-
lét be ful la dunk be le


