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Aczél Géza

(szino)líra
torzószótár

aprófa

egy vízió ki tudja miért bő félszázad óta beakad szombatonként késő délután a házi bácsi nagy 
cseresznyefája alatt apám használt házi kacatokban életlen fejszéjével a tér három dimenzióját 
meghazudtoló tuskókkal küszködik frissen tanult szolid színvonalán a gyatra tankönyv maszat
illusztrációjával fejemből a laokoón verzió int nekik és persze lelkem mélyén a méltatlanságra 
hangszerelt szánalom amikor izzadtságát letörölve hálásan tekint rám mert a végső lírai aktust már 
vállalom hogy néhány kiváltságos akácrönköt hasítgatok zizegve és az illatos aprófa kezd gyújtóssá 
válni és előre hallom vidám ropogással miként jön meg a kedve ebben a nyomasztó
történelemben szenesedve a kiskonyhában melegségre válva talán úgy juthatott ez az eszembe
hogy morálisan lepusztult világunkban néhány meghibbant pojáca hungaricum híján az akácot 
is irtaná no ilyenkor már beugrik szüleim szerelmes slágere az akácos út s a fasorról tavasszal
örvénylő sok mézédes virág felénk a futóhomok hasznos megkötése a művészetekből sugárzó béke 
arról nem is beszélve ezek a politikai pöcsök mit kezdenek a maradék betelepült flórával 

aprójószág

a baromfiudvarra már csak nyomokban emlékszem a jegyzői lakás mögött ócska drótkerítése biz-
tosan volt s még halványan olyan vízióim is vannak hogy anyám egy sámlin libákat tömött 
nem sejtve persze eme idilli belső képnek a koalíciós állapotokba burkolt szociológiai hátterét mert 
azért utólagosan végiggondolva a háborút követő őrült szegénységet ez a relatív jólétből nem kevés 
nem is találtam meg hozzá a bankot mert apám korrupcióra sosem hajlott nemsoká
pedig a nincstelenek közé megadóan betagozódtunk majd gyerekkorban volt még egy lépésem
noha sosem volt többé csirkeólunk májusban a házi bácsi drótfala mögé élvezettel dobáltuk be
a cserebogarakat vidáman kilesve a sok éhes tyúk hogyan kapkodja le elsőként amazok fekete fejét 
vagy a ritkábban talált királynak becézett vörösét aztán valahol a film elszakadt egyszer csak a sok 
aprójószág körül motiváltabbnak éreztem a szárnyas szarokat s hosszabb időbe telt
a távolságtartással megküzdeni ugyanis váratlanul a gasztronómia birodalmára lelt ez a költői alig-
zseni s ott az aprójószág csábos elemei újra fölemelkedtek részeként az új alkotó kedvnek
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aprólékos
 
lehet-e az enyhén mániákus rendszeretetre tágasabb szellemi íveket húzni az elmúlásnak sötét 
képzetei mellett egész életemet végigkíséri ez a rumli ellenes fohász amelybe nyilván rögvest
keresztbeszól a fél-géniuszoknál gyakran tapasztalt közlekedésre is alkalmatlan lakás a káosz barok-
kosan dús dolgozószobájáról nem is szólva melybe mintha bevágódott volna valamilyen szárnyas 
bomba a plafonig és a heverő alá dobva rendezetlen könyvhalmokat és a napi létezés
szemétmaradékát persze idővel az ellenjáték is megszalad geometrikus rend hegyesre faragott ceru-
zaerdő mára a derékszögbe állított elektromos masina sem ritkaság a végtelenség türelmét árasztó 
ég alatt ám ez valahogy rideg és nincsen súlya lelkemet akkor mi húzza mégis efelé ha
évtizedekig érzelgősen szakadt ki belőlem több tapintatosan fogalmazva szenvelgő költemény
mely inkább homályos szobák és odavetett szaftos érzelmek sajátja eltaszítva a személyiséget 
aprólékos lírai irányba hol se termékeny frusztráltság se anarchista forradalom holott az alany
nem is morogna ezen a nyughatatlan mentális halmazon ám kötik az egyre felismertebb gének
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