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FECS KE CSA BA

A kert ka pu ban
friss zöld jük szin te még ra gad
ví gan su sog nak a lom bok
te csak pró bál ga tod ma gad
ját szod a hun cut ko bol dot

vi rá gok jön nek il la tuk
mint ha vért ont ják te ér ted
szó lít a mé la bús ka kukk
tán álom ez és nem élet

úgy van csak hogy eszed be jut
té ged is mé tel nap ra nap
szí ved ben sok nyár ös  sze fut

pró bál ga tod ma gá nyo dat
Is te nem ho va fut az út
ma gad ba né zel mint a vak

Min den út hoz zám ve zet
ár va Szinyei Merse Pál ut ca
a ház szá mot már el fe led tem
reb be nõ füg göny az ab la kon
so kat ígé rõ mo soly fe let tem

ti zen he te dik éve met pró bál ga tom
a szem köz ti ház ár kád jai alatt
száz húsz wat tos égõ ként va kít a szív
Edit tõl zár la tos min den pil la nat

lép te im za ját el nyel te az idõ
az aszt más vi rá gok zi há lá sa
üsz kös éve ket lá tok füs tö lög ni szer te
az éle tem ez vagy csu pán fo nák ja

Volt sok szép
a sze med kék je õr zi még
mi lyen szí nû az õszi ég
volt sok nyár és volt an  nyi szép
s le het ki tud ja men  nyi még

nem fût már csak fény lik a nap
lomb és gyü mölcs a fák alatt
a szád ban fulánkos sza vak
pró bál gat ják a szár nyu kat

lúd bõr zõ hi deg éj sza ka
mé lyén klo ro form- s vér sza ga
hold si kolt min den ki ma ga
van föl szúr va csont ja i ra


