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JÁTÉKTEREM 

Vastag füst lóg a falakon 

Az asztalokon koccannak a golyók 

Egymásnak, mint az itt lévő életek 

A biliárdszalon éjjel mindig kicsit 

Olyan, mint a vidám temető 

Mert vannak itt mosolygó halottak 

S szomorú élők, de a játék 

A dákó, a golyók 

Nem csak a nők arcára csalnak 

Mosolyt 

A zenegép hasonlóan nyikorog 

Mint a hajópadló alattunk 

Adj kölcsön egy pár forintot 

Hogy valami kellemeset 

Csaljak ki a masinából 

Kétszer jössz, mert a fehér lassan 

Becsorgott a lyukba, rögtön a piros után 

Mint az az alig várt pillanat 

Amikor a csapostól megkapod az adagodat 

A csocsót közben darabokra szedik 

A sportegyesületes fiatalok 

A flipperen Mel Gibson vigyorog 

S sóvárogva néz a különterem felé 

Maverick ő, s kártyára vágyik 

Miközben több agy 

Pár percre rally autóvá válik 
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S Judy tie fighterekre vadászik 

A wc-ben pedig terveket szülnek a gimnazisták 

Nyakatekert ügy pedig elég annyi, 

Hogy vegyél a lánynak még egy bacardit, 

Mosolyogj rá, simogasd meg az asztal alatt 

Miközben beszélgettek 

De siess, mert ha eloltom a cigimet 

Elalszik és véget ér az egész 
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CSAPONGÁS 

Egy élet, egy ember 

Eljött egyszer 

Valós, az álom 

Ahogy a párnámon látom 

 

A fülébe súgta azt a hangot 

Az a bizonyos taptap bibip tam-ot 

Istennel szemben a legjobb teszt 

Hogy miért nem gyógyul a halott test 

Miért van mindenben benne 

A halál, az ember végzete 

 

Ref.: 

Most hogy élsz 

Bocs hogy félsz 

 

Hé Mr. Kerouac 

Mondd miért ittad halottá magad 

Világ végén alszom 

Elfújt porszemek 

Hé Mr. Kerouac 

Mondd miért ittad halottá magad 
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ÍRTAK, ÉLTEK 

Könyvet vettem sokat 

Furcsa, személyes sorokat 

Verseket lapokra zárva 

Lázadást a világra rázva 

Nem nagy nevek 

Irodalmi berkek 

Elfeledett, vagy soha nem volt tagjai 

Képek, érzetek, filozófia 

Látásmódok öntörvényű vagabundjai 

Írtak, mert éltek 

Világban nyomot hagyni nem féltek 

Könyvudvarba bújva 

Ajtó a Múzeum körútra nyitva 

20 és 50 egy-egy darab ára 

A művészet halott 

Kevesek életdarabkája 

A könyveket a tömeg 

A polcokon hagyja 


