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Aczél Géza

(kontra)galopp
javított utószinkron

13.

földhözragadtnak nehéz belekóstolni a misztikába mivel a
[diploma körül nem hiába éreztél

valami mérhetetlen hiányt és ürességet kószán az álmok még
[ma is visszatérnek sekélyes

igazolásaként a szabad nevelésnek – nem tömni túl az ürgét 
 [kurzívval tüntető szabályokkal
hisz a megértő diskurzus sokkal termékenyebb akkor majd 

[nem ülsz föl évtizedek múltán is
az ágyban hogy elhagytad a fontos tételeket és mint egy 
 [súgólyukba belemerevedett aprócska
színész kinek fáradt arcára már semmi ész ki nem ül az 

[érzésekhez pedig olcsó kellékekkel
besegít de nem hevül bizonytalanul kitapogatod a szellemi 
 [korlátokat csak hogy egyedül is
fölérj a tájékozódáshoz melyben a kapcsolódó rendszerek 

[logikáját jobban megérted egyszer
csak finoman hasadva szakadozni kezdenek a belső
 [nehezékek és átgurít a gondokon némi
memoriter hol az elegáns latinból hol a szenvedéseket
 [burjánzó oroszból viszel emlékeidből 
a bénító tanácstalanságba súlyos szavakat sajnos a kgst 

[vonalán a nyelvek virágzása bennem 
itt lassan elakad ám esopus betanult állatmeséi máig hintik 

[a nyelvileg pontosan esztergált
bölcseket majd dosztojevszkij eszelős monológjaiból felnevet
 [feléd a homályos odúkból egy
összepréselt műremek hogy áthalld belőlük a tűnő éveket egy 
 [életre a zsigeri szenvedéseket
melyek még virtuálisan is nemesednek egy közhelyes 

[agatha-sztori csaphat így esténként 
a képernyőről emészthetőbben az embereknek megkövesedett 
 [szokásai mögé s míg egyik
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érdek a másikat ölé a kártyák az asztalon már kiterítve
 [döbbenten kezded érteni a szellemnek
igazából nincs szép elitje csak sebzetten hordunk
 [magunkban valami furcsa fényt mely emelt
önáltatás ám rögtön elenyész mihelyt a biológiai lényhez

[érsz akár a tudás vastag falai között
esendőségek vannak és megnyúlt hosszú árnyak ha valaki

[már elköltözött netán kopott zakója
vagy a mellényéből kilógó zsebóra mítoszgyártásra vár

[keserves volt az a nyár a tudományos
gumioptika mögött a fölnövekvő emberke elemi erővel
 [szűkös korlátaiba ütközött de az emelt
trónusokból is hamar kiábrándult a tikkasztó nyárban csak 

[maga elé bámult és árnyas lugasban
vedelni kezdte még olcsón beszerzett hideg sörét a tudással
 [nem az volt a baj hogy kínosan
cipelhető nehezék hisz kinek érzékeny szem adatott némi 
 [empátiával előre látta emelt főben
a viselésnek is létezik bizonyos eleganciája kérkedés nélkül 

[nem állandóan arra tekerve a szót 
hogy a tanultakból valami tekintélynövesztő fals kijöjjön 

[s míg a másikban gyötrődik az ösztön
foci-hasonlattal élve a megkopott gömböt lekezelni neki már 

[a messzi olympos dukál legyen 
a beszédben nyár de akár február s hamar ütközni kezdett 

[minek talán nem szabad kevesebb
ész is elég ha a jellem töretlen megmarad netán a kettő 

[gusztusos keveréke te pályakezdő hát 
hol ebben a béke a botladozásnak hol lesz menedéke ha 

[az apaszerep benned már földig ért  
nem kell kuncsorognod minden nap asszonyért s még hiszed 

[a bűn magjait nem hinti közétek
senki sem – no közel negyven évvel később fáradtan
 [kibámulva egy sivár lakótelepre már
lehetsz eminens megkésett bölcsek bölcse de ott akkor
 [igazából magadra hagyva mikor még
a magány kegyetlen gazda és nem mutogatja színes
 [kokottként fülledt előnyeit melyek alján 
szomorú ligetekben a csönd beterít és megáld szóval 
 [kegyetlen volt minden délután estére
ugyanis már akkor elfáradtam a nikotin s a szeszek
 [istenének bőven áldozva a sunyi holnapot
időnként áthozva az egyetemes időzónákon fejemben az okos 
 [miérteket gyakran kicseréltem
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tudtam én hogy nem érdem keresztutaknál szétszórni
 [az esélyeket de a teljesség vágya furcsa 
mód épp azt gátolta az ifjú merre mehet hisz a sóvárgásnak 
 [még nem létezett ruganyos lelki 
növekménye a lumpenség mákonyától riasztotta a mind 
 [kevesebb béke a kifolyt vér felborított
maszatos asztalok tragikus árvasága a csöndes kályha-
 [melegben pedig fullasztott a mozgástér
metszett szárnyú madaras magánya ebben a kontextusban 
 [talán ne is gondoljunk a tudományra
eljő az majd másoknál komolykodó arccal földig érő fekete
  [kabátban hosszan exponált álszent 
ünnepeken s ki nem módolja ki magát benne marad valami 
 [különc fura gyermek ki hiába villan 
néha tehetségén a komoran pontozó bírák komótosan  
 [gondosan kitelelnek persze ekkor még 
csak nyomokban volt helye e laza eszmefuttatásnak 
 [az álbölcsességek a felelősség bokrai alatt 
fáztak ha a kamasz szülő kitolta fényre a babát miközben
  [a vonulás ritmusában helyezkedni 
vágyott az ifjúság kezdett múltja lenni s hogy a hazát se 
 [lehessen végleg elfeledni harsogó 
behívó parancsokkal riasztották a riadalomra fogékony bakát 
 [nem volt kis szerep naftalinos 
huzatot húzni a fél városon át homlokodon a tartalékos 
 [mafla bélyegével míg szemközt irdatlan
virtuális harcos akasztotta beléd megvető kéjjel bajonettes 
 [tekintetét de legalább közben a kis 
család állaga jelentősen romlott nem kell azért egy modern 
 [társadalomban évekig kerülgetni 
a frontot hogy feslésnek induljon mindnyájunk bizonytalan 
 [eleje a felszínes civilizáció eleve 
letépi álarcodat ekkor még az is sok mit a puha diktatúra 
 [matat jellemeden pedig messze még 
az az ál-liberális vad szerelem hol a sorozatgyilkos arcát
  [gondosan kitakarják s monoton őrlik 
a szabadság malmát a vitatkozáshoz nem szokottak 
 [s gondosan fölstilizáltan még csak vissza 
sem szólhatnak a halottak a zászlók hegyéről szóltam volna 
 [én akkor de tonnányi súlyával
zuhant rám a hazafias feladat bezupáltam hát egy harsány 
 [misztikus cirkuszba egy nap alatt
s mire a kalandnak vége mintha nem ugyanaz a nap sütött 
 [volna a pótalhadnagy riadt fejére




