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Nagy Zopán 

Latens, no. II. — XXIX. rész  

(A „Regény” mögött. Szimultánok szinopszislapjai, 
mint esetlegesség-rétegződések.)

 
A leírót hivatalosan (SMS-ben) felkérik! Az alföldi kisváros Téli 
Tárlatának kurátora, baráti hangnemben, egy „szakmai írásmű-
vet” rendel. 

ÁLLATOK! – Ez a tematika, ez az idei hívószó! 

A leíró (megnyitószöveg gyanánt, de inkább helyett) az alábbi 
személyes írást adja le, amely majd a kiállító tér központi falá-
ra kerül. Hatalmas (200 × 200-as) méretű molinóra nyomtatják. 
Tömegek olvassák. 

Többek között: általános iskolai osztályok (uzsonnaszünetben), 
rajztanárnők, takarítónők, a csivavatenyésztő alpolgármester, kar-
bantartók, delegált közművelődés-ügyi tanácsadók, néptáncos 
növendékek (két átöltözés között), újságírók, mazsorettcsoportok 
(átöltözés után), a helyi UFO Klub elnöke (volt nőgyógyász, illetve 
egykori polgármester), a leszázalékolt biológiatanár (és sertéste-
nyésztő), az öreg Veréb doktor (gyermekpszichológus), Medve úr, 
a Nimród Vadásztársaság jeles tagja (aki nyúlhajtóból tornázta fel 
magát fővadásszá), a tönkrement Halfeldolgozó Üzem volt igaz-
gatója, a nyugdíjas tűzoltódalárda tagjai, a nyugdíjas nyenyerekör 
tagjai, a nyugdíjas csigagyűjtők tagjai, és többek között (de nem 
utolsósorban) a helyi állatorvosok…   

A központi falon tehát ez állt:

Monológ
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Lényemben többféle állapot és form(ul)a lakozik.
Több „én”, többféle személyiség: többféle életminőségben…
Egyének, állati, növényi, démoni, illetve ismeretlen létezések 

az Egyben. 

Fél-álmokban, alfa-állapotokban,
más szférákban való bolyongásokban,
el-elrévülésekben, dimenziók közötti átjárások közepette:
szimultán módban is gyakran beszélnek bennem… 

Helyettem és velem együtt is cselekednek, állati
és másvilági nyelveken közvetítenek, intuitív jelenléttel,
definiálhatatlan rezgésekkel töltenek (f )el…  

dog – god / god – dog =
nem szükséges gondolkodnod:
az események (sok esetben) zsigeri, szellemi energiák által
is megtörténnek – súgja a belső gondnok… 

Íme, egy alvás helyetti emlékleírás:
nyitott csakrák és elme-vibrátor hatás,
mely történik ez év őszén-telén-nyarán,
idősík-rétegekben, éppen Gyomán: 

Túlvilági üvöltések, négyes fogsorú mutáns, kristályszemekkel,
parázslóan, nyálkás-pikkelyesen, jég-kékes, tépett szőrcsim-

bókokkal…
Indri-majom két fejjel, amely hét métereket ugrott, és egy ősfa 

liánjairól az erkélyemen berepülve szakította át padlásszobám 
üvegajtaját…

Madagaszkár élőlényei keveredtek ismerős emberekkel… 

Bal fülemben mérgezett tücsök lakik, élesen ciripel, szálkás kis 
lábaival szurkál.
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Pofacsontom recseg-ropog-repedez, a kis lény mocorog, időn-
ként „próbál”,

a kagylójáratban fészkelődik, de az agy-rétegekben is elidő-
zik… 

Belső állat beszélt hozzám (visszatérő kísérőm ő),
megnyugtató, hangja csiszolt, mint gyomromban a fekete kő… 

Egy egyszarvú kaméleon is megjelent, mely a sarokból, két-
méteres nyelv-csápjával szippantotta ki szembogaram helyéről 
a nagy, sárga pöttyös, mély-sötét legyet… Élénk narancssárga 
majomfélék is özönlöttek, hogy szétbontsák, szétrugdossák a 
még csak tervezett kiállítást, majd sipítva, nyávogva-hahotázva, 
egymásnak gurgatva: a hulahopp-karika méretűre zsugorodott 
teliholdat görgették végig a sötét mellékutcákon, le a ligetbe (a 
nádas lángolt körülöttük), a Dög-Körös felé…

- -
A leíró ekképpen idézte fel emlékeit („idézve” önmagát kétsze-

resen is), intertextuális elemeket is beemelve, az Irodalmi Jelen 
olvasóit oda-vissza tisztelve és tesztelve is…


