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ARANYI LÁSZLÓ versei

NEGATÍV SÍKOK

Az első képen öntudatlanul burjánzó kettős földrész.

Az első képen a további képekről hiányzó figurák valaga.
Az első képen szitakötőszárny-leplű Succubus.
Az első képen szikkadt okádék a félregombolt zakón.
Az első képen a médium testnyílásai visszanyelik
             a nyálkás-hűvös ektoplazmát. 
Az első képen az első kép.

Az első kép csapda. 
Az első képen oldhatatlan csomó.
Az első képen hősünk: elölnézet/oldalnézet, öldöklő ellenfény.
Az első képen hősünk egykori tintafolt-állapotában.
Az első képen valamennyi következő.
Az első képen az égvilágon semmi sem látható.

AZ AKASZTOTT

Fizetett. Mellépisált. Gatyájába fröccsent a fos.
(Megint egy hátborzongató esemény Magyarföldről.)
A fekélyes földrész negyedik monosandalosa,
az egysarus ember,
északról.
Trottyos clown tánclépésben. Mintha
önnön árnyékán bukfencezne keresztül. 
A mondandó feszül, később nyúlik. Mocskos, nyálkás, takonyszerű.
Végül megszilárdul, s a töredezettsége formálja. 
A háttérből egy jókedvű akasztott képe körvonalazódik, 
bal bokáján feszül a hurok, így függ, fejjel lefelé, 
nem óhajt már a földön embermód állni. 

Minden áldozat önző, minden Megváltó hazug. 

Agyafúrt önkényuralmak
fészkei: a meglévő alá- és fölérendeltségi viszonyok. 
Az ország össznépi vesztőhely. „They have 
brought whores for Eleusis
Corpses are set to banquet…”
Részegen trancsíroz a csökött bakó,
bajszán alvadó-félben lévő ételmaradék… 
Évezredek undorító váladéka a Megváltás,
minden áldozat hazug. Végül engedi a föld, hogy visszatérjen a vízi világba…  
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