
Fél-álmok és napló-részek
(James Joyce emlékének)

(1. rész)

A kaku (kk) nyitva állt, de mióta 
lám ott minket a kül-sokadalom (?) -
Bloom menny-íjedt a kal apjától 
(odú, vagy ól, vagy fekete hajó)… -
Idi óta már…
Alfalejtődött képeket noszo(vonszol)gatott 
Finnegan, aki épp andalírtó (m)ámorként 
lopódott be ködénk…

Egy tornyot vettünk bérbe (délbe):
- bim-baj bam-bim bloom-baj 
baj-baj bam-ba baj-baj - - - - - - 
fényhara(n)g repedt lelkes-legbent 
- így búcsút súgtunk az összes epizódnak, 
kik mögöttünk álltak 
(Julisex&Uniself+Gullinyers+Holeisless+
Huxlix+Woolfix+Greenix+Nihilix+Mamatrix)…

Metafixált: ó (p)árhuzamos rádgázolás/rámgatódzás!
Ízlelem, forgatom, boncolom, emésztem, dragasztom

/A pizsama bedöglött…/:   

gőz, felhő, drót, rák,
merev Holt-tenger-atom,
dinamókák, mosdatócsák,
apraja-nyaggatott
forgatag-darabok…

/Fél üveg James ~on./
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Hím-zésed: 
lány-csóva az ordason.
Láng-csócsa az orcán:
mint(h)a csoda hóna…

1. Zümm test vér hokknyája.
2. Plasztikus séta nyár(s)on.

/Le-fejezetek./

*

Ez itt szövegbebebe-mondós 
(pro)pozíciós eszköz-alátét:
-(igyí szobá?)-
ahangosbebebemondómiregondol:
pozícionáljon a mákony!,
alvadt ragacs
-(sztupid or nagy sztupid?)-…
Avagy:
Hóka bók-lik s mondolál
a virágosrét(es)-gatya alatt:
(he) rét a (heted) rétre!

„Insomnia somnia somniorum. Aumaum.”

/Sors óra Joyce perc lét másodperc./

Másénemhez (ékes)énekszólám a setétben:

Krisztus szélhűdése előtt ezerrel
(túló)ráztak a mittérítők.
Az öreg Ká osz(t) otta az idült é sateret…
Koszmoszkorom: koszmi kusan blöff öltek akkoron
a blaszfé-írtóblaszfé-írtó rémülte(ve)tések.
Atomi-princípi(iciri)-kusokra usokma goltak
(golgotan gó!)
sokkalak(zat)ban…

Tükörpár-bonctan-mes(t)e(r)-mátkám,
ó, draszti kus-hasontalan
(jutott szeszembe hajnali korcs mában)…

OPUS   37––  ––LÍRA

opus-37_opus-5.qxd  12. 9. 2015  0:18  Page 24



(K)ezen kívül még:
halálkozás mamagammal, mely hasalt 
szutykoló-kallódott roncs-tá(r)ska-létküli 
fráter-toporgás-csalavány-hamiska-tarzis.
Mitisakarszis? – Aligalipszis.
(Le vesnek kríz is…)

*

Pata a ratkányban: blaszfémiz-állat.

Fedetlen jellem-lefety öl-robbanat.
Leszirupoltad egyismeretlen gyümölcs-nedveimet.

Tovatartozásom (önzetes) közelnélküli…
Ürültem naked!

*

ó, Fő nix főkötője!
Cső(r)re-töltött marabús farkatolla
s alviszketeg firkabojtja;
bogáradat alátásban (vérem alássam)… 
Elkövettük, el(v)néztük, (v)akartuk…
S aztángondótuk…

Bosszantyú a nyű-kérdésben:
nyestcellérben (nyuszt-nyüszt-nyiszt is)
nyesteledik ala vám ’pír?
(Innen ingyen tagadok! – és
elnyárom a legényest is…)

A nagy ttáávvoollssáággbbaann úúggyy
vissza(ke)nőttünk, hogy 
össze kéne, rogy
(létre) lázasodjunk!

*

Két kedésre gyönyöszörgött a belédöntött.
Éberezhetetlen tov-alélt vérnő nővére
(„részleges dísznő”) csuklott-nyelt fémesen,
mord megcsil-lant a szuka szikéje…
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/Al-nézést kívánok: biccentve nézek…/

A tollnok ham bírja a tintát.
Libi-kókad.
Csupaing és kékorr: 
a csavarint nyelvvel „szomorult” hólyag 
nekiveselkedik mindki-ivódilag… 

Gyűrődése(d) könnye(n) ráncba-vihető?
Csekélységünkre zagyválaszoljak:
zsebesnek áll a kabát…

–

A binap kondiferenciára zsíratott hado-nász. 
Igen, en(d)gem, pu-hu-hánykolódásra mutalva,
a kondi-biotikus determibátor hadonásznagy: 
biony, bion, bio…

*

Inter-móka/ködminimum:

/…”gaggyogon gravaminális… gangon”…/

Belmerültem mérvemmel nyitott-tornászú
al-sikoly-zsongás-véráram-duhajjal
kéj-szent-teljes folyóesten
(kezdetésvég-bélvezet-medvesen)…
Kenet-veleje ha(ra)ngra emelt
bestiária-nászálom…

Finomkód-inga katt!
A Nessus-ing-org-iázás emlék-letép-hetetem.
Letépve helyezem 
(allúzió-avatás):
sundám-bundám sudorban, sellő-kanca a mélyben –
s kendőzhet a gyón-tatás…

–
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Apropoziákum/intermenzza:

Akarja Kandi-vedenta Sanyi Aktupapa
(kukucsk álljon, aki tud! –kanfolyamok)

Áruvédikus öncsontítás

Mit-tudományi Nőiskola

Jógarat-tisztírtás
(nyelőzetes bebesz éléssel)

Papcsolódási kurzusok
(hormon és kereszt)

–

/Dada-se drágám, hihisz az hittmarad./

„Semperexcommunicambibambimus!”

*

Idő-zés/rámadás:

Pergamennyei korcintással
Finndjárt itt a Mumulás
(tegye ki csíz más combja itt)!
Fagyarca rajta-hűtés-szerűen
miszti-rusztikus reliefektív.
ó, iskolabusz-Nikolaus!
Szőr-szarvas nimbusszal jő 
a víziócska…

Nesztek már allulminált lenni
(s nekem jócskán eshetek),
mert nos ide - nos oda:
(v)iszi(k) már a (jó)madár
testamentovább a rest-dumát
- mie lőtt –
lazatalálook…

–
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Gyermekhormon óta
jámbor sebhelyeimre köpnek
a böjt ölő halándokok

(vissza-rám),

ha gyalogos,
ha jós…

*

Mű velődés híján 
holdkór-motoztam éppen,
mikorka ráncigálva, hurok-nyomatékozlón
bekötelezett az arc-fröccsentett,
anatómiailag robbant-perfor(m)ált
barbarát (az állig-hanem):
Artide Artoda,
a mímes-híresincs,
alter-egomán görcs-rokon…

–

Combat beste volt.
Lábikráig nyakcsomós
tantra-társítás –

mialatt a hasalás 
is meghasonlott
(mint a tente pillanat) –

csomó az időn:
sarokban kis gombolyag…  

–

Fikanciális, „or(r)fikus”
nedvek – és tömények
lestek a sötétben:
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bluggy-gluggy bacil-karatty
gluggy-bluggy reketty-cafat
kocsony-tokony böffen-ragacs 

(nyelet – és köpetfeltételek)…

–

Hundorodva hun is vadok… -
finnyá(r)s kutya! –
álnok e(lé)bem:

kinek tört én elme
sajátos időbe(n) rekedve
„skizo-lóg-kiált”(!!!),
(mint) hapax (a) lógó menon…

(folytatjuk)

––  –– LÍRA

Térbeavatkozások, 1971
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