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Itt állok

Nagyanyám ágya fölött
egy régi olajnyomat lógott,
Szűz Máriát ábrázolta és a Kisdedet.
Nagyapám ágya fölött
egy kisebb képen
szomorú tekintetű férfi,
körben felirat:
Itt állok, mást mit tehetek.
Órákig el tudtam nézni.

Nagyapám halála után
hozzánk került a kép,
az albérletbe.
Egy délután anyám
megint részegen jött haza,
leakasztotta a falról,
és darabokra törte.
Rá is taposott.

Másnap összesöpörte a szilánkokat,
és a szemetesvödörbe szórta.

NAGY ZOPÁN

„Melléklet”

(Errata et Corrigenda) 
Montázs Határ Győző nyomán

(Gyomán*)

Mottó helyett: 
tünekszem-tanakszom a Bűnös körben
majompofával szőrpamat-bután:
vaj meddig újdándi még a posztmodern
s hány posztea van a poszposzt után?

(H. Gy.)

A harangok halk hónalj-rángása:
Kolompolás asztro-fizikája…
Lakatlan bolygón, viszkető Hold-vidéken:
Sápatag-sárgán, esetleg holmi-kéken…

A becsmérlés ős-ingerei fellázadnak.
Rongyos bál egy furfangos csúcsforgalomban,
Perpatvar a vérnarancs-lángú szex-házakban: 
A pepita pereputty újra meggyullad…

(A vezér-ürü egy dromedár-angórával közösült:
…….. – …….. –– ……. – …
A „kereszteződés” megnyilvánul, ő soha nem lesz sült:
….. – ……. –– ……………. – …)

(Az alcímek alcímeinek, alcím-variációinak, 
Alcím-töredékeinek, alcím-lehetőségeinek jegyében, 
Az alcímek: al-címeres arculat-váltás hevében
Al-címletekben alul-licitálják allűrjeiket. Jaj, az „alá-valóknak”…)

* A 99 éve született Határ Győző emlékének, 2013 novemberében
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Bohém bohóc kúpja idegen végbélben…
(Cserebere tág, terefere mák…)  
Kimetszett kúp-hüvely a homlok-középen…
(Fele-bele mák, bele-fele tág…) – 

Mindez füstös lő-tükörből megcélozva,
Özönközöny kereszt-kasul, farkas-szemezve: 
Sebzett önárnyék-bábjátékkal, alélva,
A gutaütés tökélyét is dicsértetve!

– –

Itt pedig „szótár” tátog (holtában hite kevés).
Zöldjeim és ereim! Íme, kis „dicse-kedés”:

Ha-hangyász és kópé-öröm!
Anno a szesz: anoeszisz – bizantinológusok szokatlan öröme…

Aeternum – térköz – tűhegy-zápor-faktúra:
Gombüzemi gyász: dolor-nomen-klatúra…

Rókaviasz, csámpás visszhang, hering-fóbia: 
Halle(hulla)huják „oceanuma”…

Szerződő maszlagok, szeretkező al-tagok:
Alvás-oldott alvadás…

Uras pápaszem, kóros fókuszok:
Pános** áll-cirógatás…

Szimultán: **pedo-tatás…

(Hold-kórtan margójára: sor/s/kizárva!)

Herélt kretén, Dögbogár:
Emlék nélküli feketeség (ó, remete-face)…

Himlő-verte Vitustánc:
Virágzó nyavalyatörés…

– –

A költő most – rája-ködökön át – gömb-medúzát 
És másféle lény-szerkezeteket lát:
Lebegő gáz-csápok, pneumatikus higany-madár
Révülések, mákonyosan táguló tűrés-határ…

Ébredések: mint ujjperc-modellezések
Az elme-termek apró zugaiban…
Ó, mikro-markológépek, érdes érvek; 
Tövisdrót s káromkodó rövidzárlat…

Hetéra-katlanban hempergő bókok:
Nyúzott bőrökre tapadó szőrbeteg szövetek, 
Csonkolt csókok és ön-szeszélyes bábok,
Szexussal teli textusok s palimpszeszt-leletek…

A manna-ragacsos nyálhab csillanva csordul
S ím-ígyen nyalint a több(ny)elvű filozófus:

A fény nem magyarázza az embert,
Ember ne(m) magyar®ázza a fényt:
Do not expect to be remember’d
Flit quit quick you’re on the wane…

– –

Epi(logo)lógus:

Cantus firmus, mint Morpheusz morcos zaklatása.
Majd további (többszólamú) módszeres ébresztgetése, 
Avagy: kesergés és dicséret álmatlanságra.
Skizo-frenetikus kórus polifon énekbetéte: 

Tüdősítő vérismérvek,
Fortyogók, máji vigécek…
Szféra: kéj-áram, bagzató,
Kehelyi aurája csiklandoztató: 
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Csuklik – vonaglik – mállik
Majd csattan (spricc) a szóó…

Intermezzo:

Orfikus zsákutca,
Kígyóbőr-ornamentika,
Áldozatok sziklatemploma…

Meszkalin jő bélpostán,
Át-lehellt hullámhossz,
Oltári lelemény,
Transzformált ingergóc:

„Cantus firmus, infirmus,
Tungusztán-anasztigmaticus,
Üdv-mértan rovás-nyelv:
Ogri Mogrii Gigá – Bebe Dudu Iá!
Szolipszi! Yuynawa Pszi! 

Kar©izmatice, szenzárikus recece…
S gigászi-dómikus frusz-furancia!”

– –

Megürült Időm elsikkasztója…
Eleven viperákkal atletikus vesszőfutás…
Diadalív négy sarkán négy harsonás:
Négy angyal fúj hamisabbnál hamisabb 

Szélhajtó fény-fan-fá-árt (!!!!) –

Kürtrivalgás, ármádia, 
Megviselt ütemek vert sokadika…
Bélpoklosok csikarása, 
Álmatlanság áriája…
Semmisítő vereségek örömére: 
Mámor és kegyelem vére!

NAGY ZOPÁN

Párizsi anzix

(„Húzogatásos” küldemény Alexandre Tsúszó és Louis Aragon emlékének ajánlva)

…elbolyongva:

a Bois de Boulogne-on át,
hol „rém-fura” bácsikák
kézenfogva… -
majd hajnali lovasok,
és „transz-vesztált” férfi: sok

lép elém az erdőből,
hol a pára felgőzöl
hatásos gombákat is..;
a vigasz mégis hamis…

…tovább-állva:

híd alatti fekete 
dob-hangok - és eleve
el-mázolt fény-hatások,
miket mákonyban látok:
a Woolloo Moolloo
Bastille-közelségéből,
hol a Szajna fogódzó 
ábrákat szül a „léből”…

…másnap:

Samer Mohdad: Mes Arabies 
című kiállítása után
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érződött a fáj, de volt, ami lesz: 
íródom söröző teraszán…

Az „űr-korszak” arab építé-
szetében bolyongtam, miután
a „kóser” negyedet feledé
fejemben a fény, és a talány…

A Pompidou fölötti térben,
hol zegzugos inger virágzik:
iszlámot, zsidót egyben éltem,
s érzék-tévelyegtem órákig…

Messzebb: fekete gyerekeket
- most jöhetne vonzó vallomás -
egy kert-szegletben fényképeztem… –
de vers helyett immár: borozás…

…esteledve:

„Az év 500 legjobb francia bora”
című kiadványt lapozgatom,
és fél-éberen gondolkodom:
a meghívás után, vajon ma hova
látogassak este ?… =

Monique vén beste,
Danielle véresre harapna,
Rody hollandus, leszbi cafka,
Bernadette-nek csak a férje kíván,
Benoit-nál túl meleg a dívány…

Inkább (a Brassai-tárlatról)
az olasz videós-nővel, Írisszel
a L’art Brut Bistróban (hátulról)…
távozva - s exponálva nagy rekesszel…

Folytatva „ezt” a Pére Lachaise-ben,
családi kripták közül lesben… –

s miután Írisszel végeztem,
a szép sírokat térképeztem:

(melyek örök tárlatai a fele-
désnek és az állandóságnak)…

Az „időtlen” rétegződések eme
városa kő-gyomrába zárhat,
s emésztő sikátoraiban,
hol csont - s moha milliónyi van:
el(v)enyészve aludhatnék, 
mint hunyorgó „emberem”-lék:

…gondoltam és tovább-álltam:

„Akt-modelle Danseuse”:
Mersegair Laurence
névjegyével a zsebemben,
a montmartre-i szüretről jövetben:
esőben futva idegen férfiakkal,
locsolva mindenkit hígított musttal…

…később, föloldódva:

befogadott magába
egy lottózó-borozó öregekkel
teli bisztró, a Páva:
bár úgy érzem, ezt álmodom majd reggel…

…írom forgolódva:

s fejemben hajlított,
kúpos ékezetek:
másnapi-másított
gúnyos circonflexek…
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NAGY ZOPÁN

„Bloomsday-haikuk”

(1904. 06. 16. – 2104. 06. 16.)

vérmes vérmezőn
(kín-hízott kannibállal): 
enni pipacsot!

(v)akartam rontani:

szó-harsonkákat
(ha) james-iszonyú dob-hártya-
ha-hasú bánat… –

ünnepet (b)ontani:

nyenyere-szívű
legsértelme-fülesebb
hártyékonyság-mű

ki-sérti huncut
fain kappan-dallamát
(s) csiki(s) (zs)elé fut… 

(v) égy vért kenyérrel –
issza nyűt vélt mértéke
(s) viasz(t) rág, röfög…

teifjúságod (n)apja
elsőszül torzít:
ó, obszcén szeneskamra!

/az egy-ügyű boldog…
a több-ügyű (miért) nem…/ 

júdáscsepp-nyalat… 
ördög-tea-fortyanat – 
s élve a halat…

Finnegan kis dadai

A szenzibilliárd
Bizalmat magamnak
Megegolegeztem.

Ős-konfliktatus
(nemesek resti apától):
Magva-nyavadok…

Hamm-husáng vér-spricc
Éhles körülmetények
S fitymarím-cafat

Kan-e van görcse (?)
Kan cán lóesik bot-ló
Kő-csámpász lé(p)te

Tér(d)sánta-kapzsi
Sőtabotom elvborult
Lá-bat-fa-rag – ok

Corpus-rusnyadok 
(káragőzöm inhala): 
Ima-mama-lom…

Finnegan újabb dadai
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Hovább harapszom
Profundok belmérgekkel
Metamorcosan

Maszkoló szüle
Csupaszemtelen bába
Vakolat-mumus

Twisztelt szundikum!
(bealvó ráncosaim):
Kínházi (tor)nász-tánc

Rongyos sors-csonkom
Absztra-hányt szárny(v)alód
Dohos tündér-bűz

Karmikus csikarc
Állati szeretettel:
Cicaverza-szex

Daida-lingamosz
Sirám-mulat zuhaha
Hasa-csikarusz…

Tova-szatír-nyál
Mellényesen nedvjegyzem:
Nyílik a kabát…

Sármeleg szavak
(H)ős-öröklött temetség
Po-éti-kaka

Szivárlány-szaglász*!
Esendőült köpönyeg
Szaggatja szelet 

(*vén-lő szivarlány 
– mérték-zsugori erszény –
rész(l)eges dísznő)

Fénybugyogó-lik
(özönképes fin-torok):
Iszkiri-kuszkusz…

Ha harácsonykor
Magod csomósat nedvez:
Beteg év szeszvesz…

Hálmodban veres
Fehér majmot lovagolsz:
Csöndkirály kaszab

Létóra hányperc
Hűlt-síromon ébreszt a
Tente-temvetőr…
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