
Körösztös Gergõl

FENG AI ECLOGA

ŐRÜLT 
hallottad 

RAB 
mit 

RAB 
akkor nem hallottad 

ŐRÜLT 
de mit 

ŐRÜLT 
nem számít 

RAB 
ma nagyon durva idő volt
a szél befújta az esőt a rácsok 
között mindenki pacsált 
és nevetett

ŐRÜLT
ez nem is ma történt de az 
eső ma is esett vagy csepegett 
inkább de így is jutott annak 
aki kért pacsáltunk ameddig lehetett 

RAB 
mindig mindenki mindenből 
alig persze így is jobb mint 
bármi én még a hátamat is 
odanyomtam de nem dicsekedni 
jöttem 

RAB
az egész nap egy nagy jövés 
menés én is úgy megindultam 
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ma aztán csak idáig jutottam 

ŐRÜLT 
tegnap én is 

RAB 
honnan jöttél és miért 

ŐRÜLT 
én itt voltam eddig is 

RAB
én nem voltam mindig itt de máshol 
sem másmilyen csak meg akartam 
beszélni mennyi minden történt 
ma hogy tudjam mi merre

ŐRÜLT 
ma sem történt semmi minden 
ugyanolyan mint a gang 
minden szegletében 

RAB 
csak arra való hogy megtörjenek 
hogy ne csináljunk bajt 

ŐRÜLT 
majd mutatok én nekik bajt 

ŐRÜLT 
fúj 

ŐRÜLT 
ha az ember odasimult a rácshoz 
a rozsdás vízben meg tudott fürdeni
körbe kellett volna állni az egész 
gangot és megfürdeni együtt 

RAB 
vajon ha mindannyian körbeállunk 
körbeérjük 
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RAB 
milyen kár hogy mindig utólag 
jutnak eszedbe ezek a jó ötletek 
talán történne valami talán már 
szabadok lennénk ha ezt
összehoztuk volna 

ŐRÜLT 
én szabad vagyok 

RAB 
én meg egészséges aztán 
nézd meg mire mentem vele 

RAB
itt vagyok veled 

ŐRÜLT 
össze kéne kavarni magunkat 
és úgy szétválni hogy legyen 
egy egészséges szabad ember 
aki elmegy és legyen egy 
őrült rab aki marad 

RAB 
nem gondolkodtál még azon 
hogy lehetséges hogy mi 
ugyanitt ugyanúgy vagyunk 

ŐRÜLT 
értelmetlen kérdés azért 
vagyunk itt mert idehoztak 

ŐRÜLT
de miért kéne bárkinek itt maradni

ŐRÜLT 
nem kéne nem lenne szabad 
senkinek itt maradni az ember 
megőrül ha túl régóta van 
idebent úgy értem tényleg megőrül 

RAB 
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akkor mi lesz a belőlünk 
visszamaradt őrült rabbal 

RAB 
mi lenne vele 

ŐRÜLT 
hazavisszük 
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