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ANGYAL GYULA 

 

Soharag  tulajdonképpen győztél ahogy kilélegezted a kávégőzt a négy órányi alvásból felkelve végig gondolva hogy most megint miért te és miért itt a gondolat csak lassú meg-megdöccen a szívfájós álmosság ugarbarázdáin és fájsz fájdalom vagy de élsz és már csak ezért is mosolyogsz már elfelejtetted mennyi izom kell a mosolyhoz de tudod hogy lényegtelen mert csak csinálni kell és apádra gondolsz aki már soha nem mosolyoghat mert a hamu az urnában nem mozdul csak emlékeztet és újabb sóhajjal gondolsz rá amint bevillan a patológia hogy apád csak feküdt elsárgult állal alkoholos májzsugorodás ez állt a jegyzőkönyvben alapbetegségként és nem volt mentség erre mert a halál nem mindig old fel csak átrendez megvilágít szelektál nem mindig katarzis inkább csak clairvoyance és újra sóhajtasz mert emlékszel hogy halála előtt vele álmodtál belebbent egy szobaablakon kért hogy bocsáss meg neki hogy itt hagy titeket nem volt titulusa művészneve vagy egyebe csak egy szétrombolt mája 



2017. január    41 „ami kómába fektette és lepereg előtted az összes veszekedés vita hisztéria a meg nem történt meghitt beszélgetések majd leteszed gondolatban a haragot egy sóhajjal mert a megbocsátó sóhaj a rag ami a gyásztól bénult összes tehetetlen igetőre egyszerre bájol létezést történést cselekvést szeretlek apa 
 
 

Sín, nyugdíj, blastbeat  Négyes-hatos. Itt és most, csak Önnek elvánszorog az orra előtt a sárgaság, hogy elégséges mennyiségű mosoly  jusson a masinisz-szájra. Ön nem jutott fel, Ön nem nyert, csak nyeljen keserű pirulát (kérem), egyik mekitől a másif kéefszíig ingajárva.  Itt lenyúl sunyja tapsifülesét, hogy ki aludt be hanyagul tátongó zsebbel, ahol az álljfon megadta magát bármely enyveskezesbáránynak. Kánikula csurran egy Pilinszky-kötet törődött kézfejére. Dobmegabasszus gyöngyözik egy fülkagylóból. Nem Korn, csak drum & bass. A koldusmaffia legújabb szervere kínálja húgyszagú tenyerét. Tikkadó szájpad. A Centrum sörözőben ápolt tenyér vesz birtokba egy remélő mellet. Itt remény, szeretet.  Kedveskémnéni lépteti járókeretét. Időt kérdez, majd felemlegeti, hogy az ő idejében bezzeg, továbbá ő még gyerekzsebre szedett kóbor almát. 
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Még a Józsi is a szemébe vallotta, hogy őnála még soha szebbet. Odébb bérház vakolatolgat a meddigbírásról. Itt mindig megáll a víz, mindig túl hangosak a fenti baszomszédok és a tévében a Berényi Miklós egyre szemetebb. Kedveskémnéni nyugdíja foszladozó csipkejólét. Az imatenyér egyre rongyosabb, de ő abba lepedől.  Úr lenéz metalzenészt, viszont az magabíz. Nézd öreg, neked a beat, de nekem a blastbeat. A gengszterváltásba még nem születettek derűjével belenyugodtam, hogy az ingyen koncertem látogatóit tőlem csak az ingyen album érdekli. A klubokban ingyen duplázózúzok. Ebben a korban az albumok már nem platinavigálnak. Bár a kedvenc magyar bandáim Európában turnéztak. Bár én is. Nemzeti nemdohányzó vagyok, így a Viktoréknak nem szívok.  A Blahán 39 fok(ozódik); a meleg felvonul. Egy hűvös sörözőben MARKOS bácsik a hétvégi NÁDASban pecázástól kivörösödve BONCZolgatják a régi komikusok legjobb pillanatait. A rádióban Harcsa Veronika kedves lubickolása. Vidám fejekben zajos, nagy parti, az enyémben Parti Nagy Lajos.   




