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ACZÉL GÉ ZA

szencsiség
mi kor el mon dod ötöd ször is ugyan an nak gyen gécs ke vic ced és na pon ta
több ször nem hú zod fel ha tá ro zott moz du la tok kal a slic ced csak ha már
a bi zser ge tõ cúg a com bok haj la tát kör be ci ró gat ta las san ban du kol va 
ár nyék ból a nap ra s za jos pi a co kon is csak úgy jutsz öt rõl a hat ra ha 
a kö rül mé nyes fi ze tés ap ró pén ze it a nagy vo na lú ság gesz tu sa i ra vált va 
rá ha gyod a szá mol ga tás min den dur va ke re kí té sét az õs ter me lõk tõl 
el sza kadt rossz ar cú ba nyák ra hoz zá vé ve még a té to va tisz te let kö rö ket
mi vel né mi gon do lat fosz lány csak kö vet hogy va la mit fi zet tél és nincs
sem mi a ko sár ba té ve vis  sza ka nya rodsz hát a de ren gé ses tett szín he lyé re
alá za to san és le fo koz va in nen tõl ugyan is már az al vi lá gi hi é na a szon da
és rög tön jel zi is mit érsz eh hez csak az hi ány zik hogy a szûrt fény ben
egy cse ne vész ba lek szem közt fel buk kan jon s el csuk ló han gon ma tat ni
kezd je a kö zös múl tat s te más na pos szét tört fej jel ku tatsz a lá da mé lyén
majd nem ta lál va sem mit a me nek vés ud va ri at lan szé lén ked vet le nül
ma sza tolsz  pin cér vagy fod rász ez a borz is me rõs is me ret len a teg na pi
fo ci mec  csel vagy a gye re kek kel kezd jem a szí vós el sza ka dás hi á nyos
stra té gi á ját ös  sze ráz ni s mi van ha az ür ge le lep le zõ pár ti ki if jú sá god
ko moly nyo ma ta  rád bi zo nyít va azon nal — ta ta ott be lül ko pik a fé nyes
el me a szencsiségnek nin csen más ke gyel me kö ves se eny hén bil le gõ
já rá so dat a rész vét mely a meg ren dült lé lek tá ja in olyan abszt rakt nak
in dult fe hér ség mint az el sõ fe hér bot vagy egy fel bo rí tó em ber or mót lan
kör vo na la ek kor az tán már el tû nõd hetsz hol a ha za és mit csi nál a fecs ke
té len ha za ko cogsz és vár ha tod bú san ér des fe le sé ged mi vel az eresz ke dés
eny he lej tõ jét õ már né mi leg be fo gad ta a szûk meg ren dü lés nek leg bel sõbb
kö rök ben sar jad is szo lid esz té ti kai hasz na a pu ha csönd ben nõ ni kezd
az együtt ér zés me leg ma gá nya mely bõl oly kor óva tos be le nyug vás sal
lá tunk rá a mú lás ba nyí ló túl só új vi lág ra mely ben éte ri tech ni kák kal
tük rö zõd nek az el eresz tõ eresz té kek mon dom is tár sam nak e mû él ve zet
új di men zi ók fe lé ve zet: las san fé lek mi re bíz ta tó an meg szo rít ja ka ro mat


