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a vizuális technika egyre szemkápráztatóbb lézersugarak között ömlik szemedbe szivárvá-
nyok színeiben a show  a gondolatok zsigerileg szétdobódnak mi hozzád újra elér csak fe-
kete-fehér 

áram
nemhiába volt a sok ellógott fizika óra tudva az sem sokat segített volna ha vajszívű ta-
nárunk egyszer csak bekeményít és magolásra adja fel a nyiladozó agyunktól oly távol eső 
megannyi
tudományosnak mondott prézlit amelyeket azért előbb-utóbb rendre megdöntenek és 
újabban
más dimenziókba helyezik az űr tágulását az atomokba rejtett láthatatlan részecskeelemet 
ám ő hihetetlen bölcsen mindezt időben belátta hogy nem éppen személyiségépítő az m2 
négyzet
szabadeséses gyorsulása inkább a fedőket emelő gőzzel a közönséges mágnessel a forró ita-
lok
kavarásával foglalkozott s akkor már nem létezett padok között az az ortodox lógós ki más-
kor sosem figyelt oda hogy élményszerűen ne gyarapította volna milyen is otthon a házias 
tanoda
s ezek után lassan az áram egyszerű futásának logikáját is levezettük bár okos embert azóta 
se
találtam aki értené villanykapcsoláskor miért gyullad ki a fény felettünk aztán már csak 
ideges
hullámokban a megszállott zöldek olykor nem is ésszerűség nélkül ha az atom hőerőmű 
vízgát
és mások ellen hőbörögnek ám akcióik után hazatérve ők is befűtenek s odahúzódnak a 
fényre

Aczél Géza

(szino)líra
torzószótár

áradat     

lehettem úgy hétéves amikor rangos pesti ismerősünk gondolt nagyokat s míg férje a gyű-
lésen
igazgatta a megyei párttitkárokat a vietnamban fogadott árva néger lánykával hatalmas au-
tón
hozzánk robogott s anyámmal a múltról jóízűen pletykálkodni kezdtek a vén pamlagon 
apám
pedig szokásához híven fél fordulatában az újságba temetkezett  így legalábbis riadt szem-
mel ütköztetni kellett a magukra maradt gyerekeket mintha rögtön belém is csapott  volna 
az átok
hisz ilyen formációt még a környék se látott ő nyugodtan ült kíváncsi vézna termet hiszen 
már
eszmélkedésekor zsigereiben hordozta a történelmet így rendesen hullámozni kezdett ben-
nem
a kis epikus keret s azt hittem talán véget ér mikor majd elmehet pedig csak utána kezdődött
a romantikus líra ahogy éjsötétben a pisilési ingereket nem bírva hátul lévén a bodega a 
zúgó szélben torkot szorongató merészen kibotorkáltam a két feketeség addigra már misz-
tikusan is összeért e különös lázban és zaklatott az ismeretlenség pedig a honfitársak a fő-
városban paul robeson dalát dúdolgatták a sápadt fény alatt nem sejtve fél évszázad s eljön 
a migráns áradat

áradozik
mintha az átkosban komolyabb szereplők ültek volna a tévében noha számomra hiteles ta-
núk gyakran mondogatták és némileg a saját véleményemmel is egybeesett hogy jócskán 
akadtak közöttük gazemberek amire persze mindenkor jöhetett körkörösen sértődött vá-
lasz és hol nem
egyszóval nomen est omen alig álcázott beszélgetésekben hallgathatta naponta a jónép a 
puha
diktatúrában miként áradozik kontrasztként a slepp talán csak egy bizonyos savanyú jóska 
aki
vélhetően súlyos gyomorbajával jött kapóra a torzított hírek mögé szomorkodni el is vitte 
még
az adások fekete korszakában a múlás ez a legnagyobb hakni majd a kép színesedett csator-
nák
nyíltak ha nem is az egeké eltunyult nézők kezdtek hozzászokni hogy gyakran feltűnik 
néhány vaskos ellenvélemény melyet a mindenkori hatalom kezd aljasul kiszorítani frek-
venciaszámok röpködnek nyiszlett törvények hogy ne lehessen mindent mindenhol látni s 
hallani s miközben
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