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ZALÁN TIBOR

Dünnyögés, félhangokra
Régi történet ez bogarak
szívére köd jött s a kertek alatt
szegény József könnyezve ácsolt
könyvsátrakat az írók csontjából

•
Ne élj Akkor se hogyha mindegy
megadhatná nemléted a rangod
ahogy a hídon nem mész végig
s avarból a szemed elõkéklik

•
Letépem testemrõl friss varát
a vaslábasban sárga fû virít
egyetlen nyílt seb lángolja át
párnád fölött a meddõ éjszakát

•
Olyan szép dolog elfáradni
mások bajában menni maradni 

•
Tél Ácsolják a vesztõhelyet
le kéne írni Pilinszky helyett
a durva deszkán gyámoltalan
két forró állat hóban meztelen

viaskodik és vérben hagyja
egymást Közelít a dobok hangja

•
Egyszer gyõzni is elfáradtok
s nem lesztek reklámban szétszórt arcok
többé Lassul a gyilkos tempó
Késetek kihûl öléshez tompa

•
Néma félelmek vesznek elõ
átleng elleng a néma kék idõ
elém dobja lássam a múltam
s hogy jövõmhöz semmit sem tanultam

tenyerembe dobom a fejem
megérkeznék de nem emlékezem

•
Durva tréfa már-már szolgai
magyar vagyok de európai
nem tudom melyik nagyobb szégyen
ma S hogy jobb legyek honnan kell nézzem

•
Ne bántsatok ha most rossz vagyok
Üres az ég késnek a csillagok

•
Terhes felhõk megbánást szülnek
csak a némákból lehet jó szónok
Elsüllyedünk ha nincsen partunk
vagy belegondolunk merre tartunk 

•
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Meglódul visz megyek utánad
enyhe hányinger valami bánat
dermedt tûzhely vár jeges vízzel 
már végképp másnak Megjöttem Nézd el

•
Kicsit halkabban élek nem baj
jöhet a szél közületek elfúj
Halkabban élnek a felhõk is
fönt Az ég rohan Halálom érik

•
Bosszú s hozzá önmutogatás
öngyilkosságod Szimpla önbaszás
Aztán mégis mint édes forma
vonz a semmi Élethez láncolva

•
Nem más ködkép csak és árnyalak
telt melleire varjak szállanak
földmélyi szántón örök tavasz
hanttá lett öle Vár és befogad

•
Törekszünk amúgy cseléd módra
rajtunk röhög egész Európa
a föld elfordul kelet felé
könyvek által ment  persze lefelé

•
Valaki csak befogadhatna
messze estem fájától az alma 
most én az uccákon lõdörgök
nincs háború honnan a lódögök

•
Sorsomhoz létet a halál told
tegnap délután könnyezett a föld

•
Úgy elnézem akár a csodát
a hideg ûrön olló repül át
repülõt vág szét sír a gyerek 
meghal vagy angyal lesz mind egyre megy

•
Én hosszan mindent elbeszélnék
úgy rohannék mint elromlott vészfék
szagára az éjjeli vonat
Összegyûrnéd s eldobnád sorsomat

•
Úgy hiszem most még kitelelnek
bennem a megíratlan szerelmek
s a meg nem éltek új havára
madárnyomot lép mindegyik lába

•
Téli szüret Karókon lógnak
a köd fürtjei Fönt a hollóraj
szétszéledt nyáj Legyint a pásztor
Csillagok alatt ti megaláztok

véres játék de már nem rontja
üres a szívem Nincsen rám gondja


