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Megszilárdul
Vérfagyasztó kedély ciripel a zsibbadt tartományban.
Kávéfőzők búgják, talpas poharak csilingelik,
akciós virslicsomagok, akciós steakvacsorák
hirdetései írják evangéliumát, merőkanalak
adagolják, mint fahéjas, forralt vért, üzemanyagát,
dobunk egy jó sárgát, józsikám, meghiszem azt,
ferikém, híreszteli a szél egy cigarettára kilépve,
felizzanak a korábban kivágásra ítélt, felvillanyozott
fák, ünnepel a régió, meghitten bújnak össze csak
éjjel, elalvás előtt szorongó, átfázott szerelmesek.

A látszat hamissága, talán üdvös módon, kiveszőben.
A kutyaszarok helyükön maradnak, az elmaradozó
járatokat pótló járatok is nagyvonalúan bánnak
az idővel, a betört ablakfelületekre újságpapír
sem mindig kerül. A köpések keserűbbek, savasak,
az időjárás bizonytalan, jellegtenül tétova, enyhe.

De a harangok kondulnak, a mosolyok, edzett
ajtótámasztékok rezzenéstelen kitartanak,
megszilárduló tészták pirulnak megfelelő
keménységűre, a sínek biztonságosak, az
utak határértéken belül csúsznak csak, a
felhasznált tartósítószerek aránya számottevően
nem növekszik, elképzelhető, hogy talán csökken.

Változásra nincs, álmodozásra, panaszra is
fogyatkozóban az igény. Kiegyezésre kész
csücsörítéssel ahogy elfütyörészget csendben
minden frissen, diétásan jóllakott magánélet,
belső vizsgálatok zárulnak érdemi eredmény
nélkül, szakmai és emberi feszültségeknek
nincs nyoma a térségben, az elkerülhetetlen,
eseti félreértések elhanyagolható kivételével.
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Egészséges önzés
A hirtelen felindulás előre eltervezett volt.
Az enyhítő körülmények maguk is részei
a folyamatnak.

Egy gomb megnyomása sosem tudható,
mit eredményez. Többnyire semmit, a
gombok egy része eleve csak placebó.

A placebóhatás célja, hogy a kísérletben
részt vevő alany abban a hitben lehessen,
hogy uralja a helyzetet.

A pszichés jellegű kísérlet lényege, hogy
mennyiért s mennyit hajlandó feladni az
alany saját személyiségéből.

Ugyancsak mérendő, hogy milyen mértékű
érzelmi függést alakít ki az elkövető iránt.
Valamint, hogy mik az utóhatások.

A kísérlet indoka nem öncélú kegyetlenség.
Elvégre az enyhítő körülmények maguk is
részei a folyamatnak.

A kísérlet alanya inkább csak „rosszkor van
rossz helyen”, látszólag mint aki véletlenül
egy kamion elé lép. Nincs mit reklamálni.

Az alany, miközben személyiségét, szabad
akaratát, integritását és önbecsülését fokról
fokra elveszíti, gombokat nyomkodhat.

Egy erős, ám jószándékú, illetve egy erősebb,
mivel amorális akarat találkozásából csak és
kizárólag kísérlet jöhet létre. Kamion és lépés.
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A kísérlet végrahajtója előre eltervezett, de
mégis hirtelen felindulással hivatkozhat az
úgynevezett egészséges önzésre.

A kísérlet végrehajtója szerint ez mozgatja
az evolúciót, a részvét, empátia és szeretet
teljes hiánya. Nehogy már a cápát egyék meg.

Egy gomb megnyomása sosem tudható, mit
eredményez. Nincs mit reklamálni, a világ
tele van látszólag „nem működő”, placebó
gombokkal, melyeket megnyomva nem
történik semmi, érdemes jól megfigyelni,
például liftekben, közlekedési lámpáknál,
ezek tények, emiatt kár keseregni. Mi több,
akkor már inkább örömteli fejlemény, hogy
a kísérlet lezárultával immáron végre erről
is többet, biztosabbat tudhatunk.
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