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Aczél Géza

(SZINO)LÍRA
torzószótár

akármerre

emberi lényünk finom árnyalása talán ezt a képességet hozhatja leginkább legbelsôbb 
zugaink mérhetetlen árvasága honnan rálesve a nagy magányra a létbe vetett kis 
egzisztenciára apróbb elfogultságaink virtuális börtönébe persze még bezárva félig 
vakként tapogathatunk is valamit abba a kényes irányba melyet egyetemesként 
rebesgetnek a velünk szûkösen élôk a hatalomra az értelmetlen gazdagságra nem 
remélôk akik sosem tudhatják meg hová is nyílna ábrándozó tekintetük ha lemállana 
róluk a tolakodás pírja és valamilyen renyhe vonatkozásban az elején úsznának az 
árban akár a tempózás képessége nélkül is mivel az egy-élet lehetôsége nem csak 
torzít olykor fésül is valamit a merev morális dogmákon ahogy a született 
ajakbiggyesztést se illik összekeverni e tenyészetbôl kitermelt rezignációval hisz míg 
az elôbbi zsigerbôl destruál a bölcs távolsága legtöbbször óv majd akármerre 
kanyarodnak a pöfeteg honatyák ha leghûbb barátaidnak sem mered kimotyogni 
hogy nincsen tovább te már nem kívánsz nézni csôbe egy eszelôs ponton túl a 
vegetatív szisztémára hangszerelteknek szája pôre és nem fú már harsonát

akármerrôl

tudom nem vagyok én baross bárki de azért másfél századdal késôbb a vasutat 
megreformálni olykor kedvem szottyan igazából nem tudom ez meg milyen ösztön 
tán gyerekként módosabb helyeken ha irigykedve lestem miként kanyarog 
megtervezetten a nagy asztalokon az expressz fülemben azonnal csattogni kezdtek a 
váltók és misztikusan rejtôzködtek az alagutak de az is lehet mikor nagyapa a füstös 
kis gôzös mögül a postakocsiból naponta a kisállomáson leszállt miután én az apró 
gyerek lábaim lóbálva vártam a romos megálló egyetlen padján még a nagy kanyar 
elôtti vonatfüttybôl rám ragadt valami közlekedési mámor s azóta bárhol utazom 
elkap némileg furcsa izgalom jól felszállni s indulás elôtt legalább egy óra bár a 
másik nagymamám kiérkezési csúcsait sosem válthatom valóra nem beszélve a 
politika ravasz útvesztôirôl mivel pillanatnyilag öreges önzéssel roboghatok legelöl 
akármerrôl jön a masina hiszen az álságosan megindított szociális lavina ingyen 
elsodor bármelyik hazai tájra s noha sejtjük nincs ez elég jól kitalálva sütkérezünk 
a tévedésen mert a halottszállítás majd egészen fölkerekíti az árakat
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akármi

sokáig szép lassan sunyít az emberben az ösztön és az érdek elôbbi óvná ôt az 
önpusztítástól a másik római légióként nyomul lelkében elôre miközben ártatlanul 
heherészget és még apró fogalma sincs róla vajon mi lesz mi kicsit is megóvja ha 
felfedezi reflexei mélyén a tünedezô tisztaságot hogyan tud együtt élni azzal a 
felismeréssel hogy naivsága is elvásott akár a fogai kiket tud majd eztán bolondítani 
ha fölösleges vétkeinek finom rezdülései lomha mondataiba belekeverednek és mit 
mond majdan annak az egynek aki elôtt életét végigjátszotta a recsegô színpadon 
hol az a kozmikus hatalom mely után meresztgetheted szemed az égre sosem lesz 
botlásaidnak méltó feledése mivel a mennyei áldásokból már régen ki vagy rúgva 
legfeljebb néhány álnok statiszta szaladgál utánad a füstölôvel bûneiket áttolva egy 
értelmezhetetlenül szûk dimenzióba hová ember fia be nem lát s nemhogy azt nem 
észleli hol van a határ az élôk és az illanni készülôk között akármi megérinti kezd 
úgy viselkedni mint az üldözött legfeljebb torz cinizmusa hódít néha megkérdi mit 
vesznek mi eladó itt aztán fújhatják az égi trombitát 
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A gyászmunka azt kívánja,
mossuk ki ezt a két szemet,
ki nem apadó forrását 
sós kutak árnyékának.
Azt kívánja, mossuk le a 
tükröt, takarjuk le, rejtsük 
jó mélyre, ne kerülhessen
kerekek árnyéka alá.

*

A biciklikerékrôl kéne énekelni,
siratót fújni együtt a széllel,
próbáltam párszor, visszafelé
sült el mindig, fütty helyett
csak szánalmas süvítés sikeredett,
mint amikor leereszt a biciklikerék,
s ott maradsz az út szélén megállva.


