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TÉKOZLÓ MÁMOR

Szentkuthy Miklós nyomán

 

 

A TÉMA ÉRLELÉSE – ERJESZTÉSE

elõ-játék

A hullámzó test minden alkotóeleme =

az emésztõdés, a zsilipezett vér, a hormonok intrikái, a napfény,

az esõ, a szél bõrön-áthatolása, a pólusok (Isten felé) vibrálása,

a szeszélyes közérzet (Isten-tagadó) hangulat-áradása,

az emberiben hívõ tudat tervei – és bûn-képzetei,

a félrebeszélés-program esetlegességei,

a visszafogott szerelmi intrikák, a túlzásba-vitt látszat-

szenvedélyek,

a világi-túlvilági ellenérvek,

az intellektuális mis-más logikák,

a biológiai-teológiai paradoxonok (és ismét a hormonok)…

Ez mind-mind (csak) egyetlen „téma”: mert „nincs más”,

hiszen az irodalom, mint irodalom (az irodalom számára is)

teljesen idegen…

A lelkesedés-építmény az emberi szervezetrõl =

csupa-csupa homogén gúny;

árnyalat-ingadozás;

asszociáció-aromák nemi hangjegyei;

poétikus (varrott/javított/újrahasznált) meztelenség;

hátat fordító fantázia…:

akár az onanizáló võlegény (esküvõje reggelén),

miközben öreg, szenilis dajkája

(a gyermeki szüzet látó) füröszti

egy láthatatlannak hitt park tavában…

A hátat (kinek) fordító (téma-ellenes) fantázia lázadása

pedig „olybá tûnik”, mint János (Szent) véres feje a tálban:

mert hívatlanul is (f)el- és (f)elmerülnek a metaforikus képek…

A téma függ tõlünk: a témától függünk…

A téma forrása: talán független („eredet”)…

Az analízis pedig: talán a semmit-sem-látás helyettesítése…
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kérdõ-játék

Kérdés-árnyék, kérdés-falétra,

kérdés-ágyék, kérdés-hetéra,

kérdés-mélyedés, kérdés-féltés,

kérdés-émelygés, kérdés-kérdés…

*

A szeretet: bambán éhezik – gyomra korog

(témára – és formára)…

A szerelem: ismeretelméleti Titok

(végtelen vég szolgája)…

A virágok álmukban (is) álom-tagadók?

A hajnal, az ismétlõdés: paradoxonok?

(Ha valaki virraszt vagy legalábbis

nagyon korán kel fel: az térbe ébred,

szinte az egész világteret hozza magával

hozományul… – Sz. M.)

Az ön-szerelmeskedés (is) értékes kín?

Küzdés, nyavalyatörés benyomásai…

A test-kompozíció egyesítése…

Onanizálás a jelen-vég lét-ölén?

(Fejlõdésnek és leépülésnek lépte

egyazon lábnyom-formát présel a létbe:

a létbe egyazon lábnyom-formát présel

lépte leépülésnek és fejlõdésnek… – N. Z.)

A „téma”: tû-vékony toll,

fa-erezet, kéreg – karc – meztelenség – véset,

és néha: porcig hatol –

csak a félre-ütés oldja fel az egészet…

A szeretett virágok egyre szomjasabbak;

vibráló vidám(nak tûnõ) park színészkedik;

kérdés-kerekek mélyednek merülõ Napba;

a „téma”, a téma: immár megneveztetik…

 

kijelentõ-játék

Fölszakított hát. Égés-vályú,

a test izzó cipzár-forradása,

a forma szöveg-korpusz hús-ágya:

fél-feslett Húsvét-hasonmású…

(Tû-hegyesedõ, lassan mindenen átférõ

halálom: nincs amiben helyet foglalhatna… –
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Nincs árnyék(világ), mely

„szívesen” befogadná… – Így:

még lassabban, a meg – nem – halás

állhatatlan állapotától kell tartanom, vagyis-hogy:

mindenen – a Minden összes mikronján is –

„készségesen” átesem…)

Bibircsók-gyûrûtõl kifakadó pecsét;

a tömény flört váratlan-profán halála;

illetlen nászban – vérmocsok dallamára –:

rozsdabarna virág, szemölcs-szemalátét…

Mû-grimasz ifjúság tolakodó múzsái…

Harisnyám fölszalad (mint Párkákra pókok):

mászik a gondolat – az újszülött gnómok

gennyes-szemû, kibuggyanó Lét miazmái…

(A logika éleit késsel kivágni!

A probléma körei hatványozódnak… –

A káromkodást is zsenializálni!

A halált Hádésznak, a mókát Manóknak…)

– Ravatal-improvizáció (ó-ó): rutinos…

– A szent-bolondság (nálam) ritkán eunuch...

– Az õrjöngés (szerencsére) aránytalan…

– Rím nélkül nem evez a tuti (ti-ti): tutajos…

(A cifra viccek oktalanul barokknak

tûnnek: gõzölgõ tálból színes polipok –

s bõvültnek tetszik az én, telnek, dagadnak,

töltõdnek-csúsznak a túltáplált „mobilok”…)

Nagyképû rítussá túl-maszkírozni a

tragikus léhaságot… – Érintsd, s leszakad:

a bizonytalan ördög sánta pillanat… –

Tékozló mámorban (már) nincs agónia…

 

NAGY ZOPÁN


