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ACZÉL GÉZA

(szino)líra
torzószótár

áramlik
az idegorvosokat tanult ápolókat olykor még megértem ám teljes a tanácstalanság 
a közhelyes hétköznapok sodrában az őrültekkel szemben miként működhet a riadt 
részvét s a felzaklatott jóságos szemérem hol válnak el görcsbe rándulva az utak ha 
a környék ön- vagy közveszélyes és mikor billen be a képbe az elkopott lény tel-
jes szellemi leépülésben amely lehetőség persze ott áramlik a biológiai létezés tör-
vényei között és a kór leleplezése amely egykor még kéjesen viszolyogtató hullahá-
zi hangulatokba ütközött mára a reménytelen ápolás kötelező illúziójába szállt mert 
valahogy mégis csak egy kulturáltabbnak óhajtott világigazgat képzelt esélyekkel 
paraolimpiát és debil táncfesztivált amelyeket persze romantikus vad képzetekkel 
nem vetnék össze legfeljebb az eltúlzott liberális maszatolás vetődik furcsán a ter-
mészetes ösztönökre hol adott helyükre merészkednének a tények azzal a félelem-
mel hogy bármikor bármelyikünket is elérhet az öntudatlan végzet mint némiképp 
kis szerencse mivel a romlás már nincs a rációnak szigorával lefedve bolyong ismert 
koordináták között hová a látszatértelem végleg beköltözött

arany
hogy a homo sapiens-ben mindig bujkált némi egyetemes blöff ösztönösen is elég 
régóta kísért elegendő ehhez a tudat mélyén elbotorkálni az aranyért bár fénylő 
erejét szüleim gyűrűs ujjain tisztelettel néztem én főleg hogy az élményt az ottho-
ni aurában botrány nem borzolta úgy tűnt e fémet a létezés örök szimbólumainak 
magasába tolta későbbi felismerésekben utóbb lapozva amolyan hibátlan fedezet-
ként majd mikor az iskolában kezdte bemagolni tankönyvből a leckét tegnapi fejé-
vel ártatlanul csak elgondolkodott mennyi töménytelen vér primitív alkímia tapad 
a hűvös aranyon s akkor mért nem a rézen vagy az ónon a gyártási technika vala-
mit logikusan kódolt persze hiszen a történelmet álnok módon aranyrudakba verte 
titokban és elérhetetlenül miközben a mindenkori laikus fáradtan légszomjas álmok-
ba szenderült hol szerencsés esetben odalopakodott a föld alatti rejtelmes kincsek-
hez mint egykori vad meséiben a féllábú kalózok és ébredésig maradhatott is boldog 
utána csak a szegénység bűze s elméletileg még jóllakottan is a feloldhatatlan gond 
mit csámcsogunk évezredeken át a gyarló aranyon túl a fémtáblázaton
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arány
már kamasz voltam amikor először érzékeltem mi a politika mivel a tragikus forra-
dalom után sokáig töprengett párttagságának megújításán a tanácsból gyorsan kiper-
gett apuka és a keserű tanácstalanságnak némi nyomata otthon is volt miként lehet-
ne becsületesen tovább is dolgozni miközben utáljuk a valót és ahol végül kikötött 
a kényszerpályák egyikén a bankban kenyérre ugyan telt de fojtott torokkal lestem 
álünnepeken mindig ahogy potenciális gyilkosok harsány tribünjei alatt leszegett fej-
jel haladnak s innentől nem volt kétséges sorsom néma fonalát mily irányba gombo-
lyítják a párkák bár hogy utólag a részigazságok tömegére a némileg bölcsebbé lett 
lírai hős rálát csak mérsékelten született lázadásra ám inkább kicsit ravasz volt mint 
gyáva de legalább nem vált belőle szélkakas és olcsó pojáca kik időről időre elle-
pik a tereket honnan megalázva kotródnak el a még becsületes emberek a többiek 
pedig bevált közhellyel is szólva uszítanak s pökhendien lopnak lenyúzzák bőrét is a 
szegénynek és önmagukat fényezik a hősi halotti csontban s érzed reménytelen ez 
az örök játszma a játszótér csupán a gonoszság aránya 

aranybánya
az átlagpolgár bizony elválik a lumpenproletártól nem is sejtve mikor egy öröklött 
belső hang halkan rászól ne a feltűnés a rongyrázás és a hazudozások özöne felé sza-
ladj hogy a felszínen tarthasd még magad a beteges önérzet szűk ketrecébe zárva hol 
a kulturálatlanság zónáiban is oldódhat valamit a kisebbségi gőg magánya hanem 
néha gyarló érdekeken kívül keresd a teret  még ha didaktikus és közhelyes is rá a 
felelet például a piac zajos fórumait járva melyek mély tekintetekben olyanok mint 
az aranybánya ha a zsibongások mögé is belátsz s megérzed kofák közül ki a jó barát 
aki a főzelék stratégiáját is türelmesen elmagyarázza s ki a gátlástalan zord viszont-
eladó ha egykor eltűnt bája helyén rád vicsorog miközben te már menekülnél az erő-
sen fénylő zöldpaprikához káposztahegyek mögül még hosszan zúg utánad az átok 
mert az üzletet némi tétovázás után kihagytad majd gasztronómiai ajzottsággal fel-
izgat húsos sora a standnak hol mindig átsuhan benned a vegetáriánus átka de csak 
kiküzdöd magad egy masszív fartővel a nagy zabára víg gyümölcsökkel zárva ám 
az már rossz nap ha otthon derül ki hogy fonnyadt
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