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ZALÁN TIBOR 

Cseresznyevirág-karmok és -barmok 

ORCSIK ROLAND HANGJÁVAL 



1. 

Ha nagyobb lennék 

megvernék minden hai 

ku... írót +ám 

 

2.  

Ki nem állhatom 

ha valami épp  tizen 

nyolc plusz -1 

 

3.  

Haiku nem I 

ronizál ezért sem hív 

hatják Garfieldnek 

 

4. 

A japánok is 

bekaphatják ezzel a  

3 szar sorral 

 

5. 

Köztársaságot a 

lapítok és betilta 

tom a haikut 

 

6.  

Na ne má' hogy a 

cseresznyevirág csak úgy 

ehető madár 
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7.1 

Haikuban te 

magad légy Zümmögj De hagy 

jál ki belőled 

 

 

Valaki 



valaki elvitte s nem hozta vissza 

valaki tölti de senki sem issza 

valaki tudja és el mégse mondja 

valaki az egészet összerontja 
 

valaki szólna de elsírja magát 

valaki reszket mert éppen oda lát 

valaki hívna de nincs hozzá szava 

valaki elment de itt az illata 
 

valaki festett és ott vagy a vásznon 

valaki járt itt mert arcodon lábnyom 

valaki lassan elmerül a sárba 

valaki megütött senki se látta 
 

valaki lenne de nincs hozzá mersze 

valaki meredten hever a kertben 

valaki tudja csak álom az élet 

valaki számít arra hogy felébredsz 
 

valaki készül rád ölni vagy gyónni 

valaki rá fog a halálra szólni 

valaki végleg eltűnik az éjben 

valaki ma sem indult el teérted 

                                                         
   1  Inkább magam le 

szek a he tedik 
semmint legyek a 
tizenhe tedik... 

(d’Ada menti lopdal) 
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valaki eljött de nem örülsz neki 

valaki szája most tűzzel lesz teli 

valaki kiönti az összes ételt 

valaki gyöngyöket sír szerteszéjjel 
 

valaki tegnap a szomjába fulladt 

valaki ismét lefödi a múltad 

valaki előled az élre vágtat 

valaki a jövődnek fordít hátat 

valaki megírja lángol a papír 

valaki eljátssza mit a láng leírt 

valaki szenved a hiányod érzi 

valaki az éjszakát összevérzi 
 

valaki tudná de azért se teszi 

valaki eldob  zuhanásod lesi 

valaki felsír álmod keretezi 

valaki élt s most csendben befejezi 

 

 

senki földje 



holdsütésben álmodik a lány 

álmodja hogy eljön egy király 

de a király soha nem jön el 

és a lányra sötétség zuhan 
 

itt egy út a semmibe vezet 

ott egy másik az is sehová 

istenem akkor hová megyek 

fölöttem a csillagkép törött 
 

jó vagyok s a jóság megvisel 

akkor is ha ezt csak én tudom 

érzem ott fent valaki figyel 

megölne de nincs még hozzá kész 
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mintha vonat vinne suhanás 

hátrafelé világ elrohan 

nézlek ahogy elmaradsz te is 

szólnék de már jég tömi a szám 
 

milyen színház ki a főszerep 

konnektorban felizzik a drót 

szomjamat nem oltja csók se sör 

ne töröld a testedet belém 

eső hull a lelkem csupa sár 

tócsában giliszta tekereg 

otthonom más helyre költözött 

értelmezhetetlen szó csupán 

 

emlékeznék nem tudom mire 

talán én voltam az a király 

mindegy most már minek menjek el 

elvette a menedzsment a lányt 

 

nincs már ott az sem aki figyelt 

így megölni ő nem már soha 

hiányozni fog a törődés 

valakié lennék néha én 

 

végtelen vers kettős szélinél 

elfáradt létem a pár akkord 

idekönyöklök a semmihez 

senki nem jön az arcomba néz 

 

a földemen te mit keresel 

nem vár választ és ezt jól teszi 

így maradunk arcba meredünk 

egymáséba mindkettő kié 

 

 

 


