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Aranyi László 
(1957, Keszthely): 

költő. Verseit közölte 
többek között: Életünk, 
Tiszatáj, Új Forrás, Élet és 
Irodalom, Pannon Tükör, 
Kapu, Új Symposion 
stb. Néhány esztendőn 
át az akkor még párizsi 
Magyar Műhely szerzője 
is volt.

Régi tagja a Magyar 
Írószövetségnek. 
Jelenleg Budapesten él.
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2020

Aranyi László angol 
nyelvterületen is 
rendszeresen publikál 
alternatív, avantgárd 
lapokban (Quail Bell 
Magazine, Lumin Journal, 
Moonchild Magazine, 
Scum Gentry Magazine, 
Pussy Magic, The Zen 
Space, Crêpe & Penn, 
Briars Lit, Acclamation 
Point, Truly U, Sage 
Cigarettes Magazine, 
Lots of Light Literary 
Foundation, Honey Mag, 
Theta Wave, Re-side 
Magazine)

ARANYI LÁSZLÓ

Túl az eltűnt időn
Az Én mítosza por és hamu…

Kétágú jelenlétünk meddőn burjánzó szigetét elnyeli a fertőző óceán.
Antonin Artaud pestis-színházából

a penészes, piszkos, fertőző, hőre lágyuló Kaszás-körmök
végül megtalálják a termő lyukat.

Quetzalcoatl trottyos táncán röhög a publikum
a személyiség

visszafordíthatatlan leépülésének
utolsó stádiumából.

Nyüszítés,
sikoly,

öntörvényű beszéd.

Reszkető autóroncsok vicsorítanak.
Ne közelíts! 
                     (Fertőzök…)

Távolodj!             (Úgy kerülsz a közelembe…) 

Degenerált emberállapotában

álmodik a csörgedező patakvíz, s a kifinomult lelkű kő.
Álmaid béklyók.  
Álmodj!
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3
2020 A Művészet

(Tarot, Nagy Arkánum XIV.)

                                     Hanyatló kor először mézízű, ám azonnal
              erjedő verítéke… Az állandósult emberi erőlködés, 
                         a görcsös és rugalmatlan hatalomgyakorlás 
                         bűzös váladékot présel ki a Föld-bőr
              pórus-milliárdjain. 

Kiveszőfélben a korcs faj. A Megmentő
       barlangok kéjre táguló kürtőjén mászik
                         Földanyánk méhe felé.
Az univerzum: esernyő. 
Az események egymásutánja: varrógép.
       A teremtő szándék: boncasztal.

              Amit talál: Kübelé békafejű, rothadó magzatai,
                     farkuk nyílhegy-karom. 
       (A holt világ folyamatait emeltük vegetatív síkra, 
s tényleg, kövér homunculus 
       ugrott ki az alkimista-üstből,
              de alacsonyabb rendű minőség,
 mint teremtője.)

Az utódok: karikatúráink!
Az utódok: karikatúráink!

       Csakis a kutatás, a kísérlet az örök misztérium, 
amikor az Aethyr mágikus orgazmusba ájul, 
és szétrobban.

A maradvány kihűlt, élet nélküli kozmikus pókháló, 
                    amit a szemfényvesztő 
       egy pillanatra élővé bűvölt.
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