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ACZÉL G ÉZA

megigazulás
talán ott kezdődhetett a két csomag savanyú cukorral amit vali néném
küldött mikulásra érdes idők voltak a fene gondolta hogy majd a foga
bánja a mohó gyereknek őrült ropogtatással mindet bevettem miközben
megfontolt bátyámnak még egy hét múltán is a zacskóból csak egy szem
hiányzott s mivel helyzet szüli az átkot a színes köveket lassan csenni
kezdtem az önzés első duzzadt levelei bomladoztak már felettem majd
csöndben gyökeret eresztett bennem a sunyi szerzés aprócska csodája
s mikor már járni kezdtem az iskolába valahogy a nagyobb süteményekbe
akadt tekintetem a menzán ülésrendkor mindig a kevésbé szálkás padokat
kerestem s ha recsegő parancsszavak húztak el megettem mélán hagytam
a feladathoz más is odaérjen nem volt még meg bennem az érdek nélküli
szemérem se — legalább fejben — a kicsinyke keresztek részleges
átvállalása nem volt még a léleknek rezignált fáradtsága mely az unalom
opálos ködén át egyszer csak jósággá szelídül s a pillanatnyi tétova
tusában az apáca ösztönök meleg magánya marad legfelül a gyöngéden
simító kéz bársonyos árvasága mint a sivító malacok ügettünk hát borús
reggelente a kopott oskolába egymás hajladozó érdekeit fölültúrni s már
alig emlékszem mikor kezdődött az a könyökléseken túli nyugalom
melyben az a szép ajándék ha én adom ha én kezdem az ügyetlen szólást
biztató gesztusokkal nem lépve túl az adakozás szelíd figyelmét sokkal
nehogy a leleplezett kényszer odaát fájjon mikor végre megérted a gőzölgő
tál körül anyád miért akadt fönn örökké a csirke szárnyon s havat kotorni
pedig már jókora senki voltál miért imbolygott ki szikrázó fagyokban apád
a gyerekek talán csakhogy ekkor a révület már futna egy olcsó szirupba
a visszapergő emlékezettel ott maradsz mínuszban s a megfejthetetlen
részletekbe tolakodó hiány mint a lepergő idő hermeneutikája elmarad
ihletett érveid mögül gránit öklökbe bezárva s a megigazulás fönséges
íve a napi robot fölött be-behajlik osztom a párolgó lábast keresem nekik
matériámból a szebbeket s már fel sem tűnik ez a természetesebb

