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ARANYI LÁSZLÓ

Pécsi paranoia

II. változat

Idegennek tűnik a megszokott,
utcánk végén bizarr és nyomasztó gyanú:
reménytelenül eltévedtem. Hullámzó

tacepaók torz árnyai a járókelők.
Falkába verődött kopók: a Széchenyi tér
furcsán megnyúlt szarkofágjához tartozó
hasas kanopuszok. Kettő-három lépés,
aztán elnyel ez a szétcsúszott perspektíva.

Embrió-pózba dermedek. Sanda megjegyzés
az alámerült világból: „ön már ilyenkor
segg-picsa részeg?” Elátkozott fertály
ez Hunnia elbugrisodó, puhány, nyiszlett testén,
kulisszatologatók patyomkin városa. Kufárok
kéjenc kecskepofájával ül a Nap a

Hőerőmű fölött, pajzsán sarló és kalap…
Itt minden érintés
aljas szándékot sejtet. Nincs észak-dél, nincs
fönt-lent, csak a felkészült, nyugodt, éber gyanakvás.
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Rend

A Három testesül a Négyben,

az Alsó a Felsőt leképzi.
Kezdetté formál a lezárult.
A látó nem látszik, iguanodon-fejű

törpék egyensúlyoznak nyálkás pókfonálon.

Minden a megszokott helyére kerül újból.

Retro

Iker-Hold: Letaszított és Falánk;

pókháló-éjben rókatündér tánca a rőzseláng.

Lóg, vagy ő a lógató? Által,
vagy érte? 
Hágta-herélte, 
méhfullánk a cölöp, bőrtakaró az óceán,
illúzió az egy és a kettő,
a fent és lent, a szülő és a meddő…
Ugyanaz: trafikok, trafók, trófeák…

Iker-Hold! Rejts el! Kulcs legyek és kulcslyuk.

Elbasztunk mindent, kurvára elbasztunk…

MAGÉN ISTVÁN

Forradalom

Körülzárta a világot, szólamokat játszott kicsi, hordozható hangszereken. Akkoriban annyira új gondolat 
volt még. Muzsikus volt, aki egész életében zongorázott. Farkasfejű énekesnek tartották. Különleges csa-
varokat gyártottak a számára, kizárólag erre a célra. Gépek százait helyezték el körülötte, hogy játsszon 
rajtuk, mert ehhez érteni kell. A vastagabb páncéllemezekkel ugyanez volt a helyzet. Sugárhajtóműveken 
is játszott, ilyenkor énekelt. 

Totya király nagyobb űrtartalmú ágyúit meg kellett fogni. Azt énekelte, amit a több száz kilogrammos 
repülőgépek dúdoltak háton repülés közben. Totya király kinevezte tábornoknak. Akkora volt a csinnad-
ratta, hogy zengett tőle a füle. Ilyeneket csak Somfai komponált még. Ilyen zenéjük van a remek verseny-
lovaknak. Kiderült, hogy mindegyik akkord szigorúbb és szellemesebb, és hogy a tenorok és a basszusok 
is megszólalnak egyszer.

Az utcasarkon a filozófia legújabb eredményeit dalolták. Kihalt az utca, és Totya király Szilvia király-
nővel megalapította a királyok budapesti dinasztiáját. A királynak és a királynőnek kérdéseket próbál-
tam feltenni arról a világról, melyet hiába kutatnék egy életen át. Köszöntem, és elkezdtem írni. Különös 
örömeim közé tartoztak ezek a beszélgetések. Meztelenek voltak, és a szent könyvekből átvett gyakor-
latokat gyakorolták. Európa újabb fordulat előtt állt. Szándékosan használtak bizonyos szavakat, hogy 
a praktikák kiderüljenek. 

Totya király viharos gyorsasággal hódította meg a várost. Az energiái elfolytak a folyókkal teletűz-
delt tájban. Szilvia királynő kerek feneke hat darabból állt. Éppen azokat az ösztönöket testesítette meg, 
melyek fölöttem akartak úrrá lenni. Szilvia életereje attól függött, milyen mélyen gyökerezik a hétköz-
napokban. Érdekes példa, hogy megengedték, hogy írásainkat kézjegyünkkel ellássuk. Tömegek várták 
áhítattal és félelemmel, hogy sorra kerüljenek, mert bizony féltek. Szilvia haján végsőkig feszült a kendő, 
meg a ruha.

Totya király már Budapest közepén harcolt. Szárnyakat kapott, hogy ellenfeleit legyőzze a versengés-
ben. Bármiről kérdeztem, válaszát a világmindenségről vallott felfogása befolyásolta. Énekhangját eltorzí-
tották a vonóshangszerek. A közönség tudta, hogy a következő esztendőkben korlátok közé kell szorí-
tani az érzelmeket. Kisgyerekeket hajítottak le az emeletről, vagy a falhoz bilincselték őket. A csecsemők 
anyjuk ruhája alá bújtak, hogy lélegezhessenek. 




