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BER TÓK LÁSZ LÓ

Éhes, egy ügyû ál lat vagy
Hogy me lyik ol da lát lá tod, nem csak at tól függ, 
hogy me lyi ket mu tat ja, ha nem at tól is, hogy 
me lyik lát szik on nan, ahon nan né zed, vagy 
me lyi ket aka rod lát ni ak kor is, ha nem azt lá tod,
amit látsz, és föl sem me rül már ben ned,
hogy ne ki is, mi ként ne ked több ol da la van 
(„kell, hogy le gyen”), ha ma ga biz to san (bu tán, 
egy ol da lú an) mi nõ sít getsz, mert a zsi ge re id nek, 
a ref le xe id nek, az in du la ta id nak (elõítéleteidnek?,
rög esz mé id nek?) hi szel, mert a sze med, az or rod,
a fü led, s az agyad, a nyel ved is va la ki más nak 
dol go zik, mert nem vagy azo nos ön ma gad dal, 
s nyil ván va ló, hogy akit így mé re getsz, mi nõ sít getsz, 
az is, egy re bi zo nyo sab ban, an  nyit lát be lõ led, 
hogy egy éhes, egy ügyû ál lat vagy, s hi á ba pró bál
em ber ként vi sel ked ni, kény te len ál lat ként
ké szü lõd ni a vé de ke zés re, ezért mi e lõtt cse le ked nél
(meg szó lal nál, oda üt nél), nem árt, ha meg tor pansz, 
hát rébb lépsz, gon dol kod ni kez desz, meg vá rod, 
amíg fe léd for dít ja a má sik (a töb bi) ol da lát is,  
s még jobb, ha nem saj nál va az idõt, a fá radt sá got 
(és a szé gyent) el in dulsz, kör be já rod, tö vi rõl he gyi re 
meg vizs gá lod, meg is me red min den irány ból, mi több, 
óva to san élet re kel ted be lõ le a cse cse mõt, 
aki ösz tö nö sen meg tud ja (tud ta) már kü lön böz tet ni 
a hoz zá jó szán dék kal kö ze le dõt, a szá má ra fon to sat
(ro kon szenv est, segítõkészet, szük sé ge set) a
rossz szán dé kú tól, az el len sé ges tõl, s aki 
a kur ká szás köz ben ben ned is föl éb red het.  
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