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Nagy Zopán
 

Latens, no. II. — XXXV. rész 

Regényrészlet

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

 
Fesztivál-mocsár… Mocsár-fesztivál…
Dalok: csontra, kőre, nyavalya- és bordatörésre… 

Második fejezet. 

Zen kertben, ha szenderegsz
S fejbe vág egy nem-kereszt:
Zeng az erdő, zeng a nesz,
Zeng az elméd, szleng a szesz… 

(K)őkert – (k)őkert, ő-kereszt!
(Az identi-társ zavar? – Rav azsrát-it ned Iza?) 

Reng a felhő, reng repesz,
Lehelleted kerge nesz,
Hol romlott ősz is elidőz:
Gőzgáz-gázgyár-nyárgáz-gőőz… 

Borda(da)dal helyett, prózában: nem-kertben, hatalmas „kőkulcsra”,
felduzzadt, megkövült csontkoponya-halomra zuhantam hajnal-
ban.
Sötét, sáros erdőben: kőszörny-tetemből kiálló csont-kulcsra es-
hettem,
zuhogó esőben, mocsaras erdőben: kulcs-csontra zuhantam…
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Kulcs-csontra, bordára (nem-kertben) estem el – s kilengő nagy-
bordám
zúzódott, repedt el… 

Mocsárban kőkulcsok, elrejtett, mérgezett csont-aknák…
Élesen beszúró fájdalom: minden mozdulat csontot rág… 

Nem-otthon, idegen valóban, fájdalmas vánszorgás, legmélyebb 
zúzódás,
repesztő, révülő hasadás: elmében, altájban, gyomorban, bordá-
ban…
Nem-otthon: görnyedten tüsszentve, iszonyúúú 
fáááááááááááááájdalom!!!
Görcsösen görnyedő tüsszentés általi borzasztó reccsenés, rop-
panás,
akárcsak csirkeláb kézi kettétörése: bordám immár végleg eltö-
rött! 

Fesztivál-mocsárból szétloccsant állapot, lakásban zúzódó
árnyék-öl, robbanó ágyékcsont… Mélységes fájdalom kísér most,
kísér(t) most: napra nap… 

- -

Karneváli Vermerán és a többiek: 

Ó, Rózsabimbó Zorka!
Ó, Libidó Dóra és Bús Boróka!
Jaj, gerlice gennye…
Lestyán lehelettyje… 

Ja(jjj):
 
elittam a körmöm fényét,
elittam a szem-fehérjét,
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ittam sok-sok lánykahártyát,
jártam poklok iskoláját… 

- - 

Stigma-ölelések és egyéb öl(l)elések
a Havizaj Fesztiválon (Stigmatic Destruction): 

Citera, okarina, elektrosokk, lófog…
Csont-kulcs, kulcs-csont, rókafog, gong!
Gong! Ü! Gong! Üüü! Ü! Gong!
Citera, mobilis fájdalom, fókafog… 

Hörgés, gyomor-vers, meta-kulcs, ü!
Széttaposott mobil, reccs, szívzörej, ü!
Gong! Ü! Köszörű, nyest-fogak, gong, ü!
Kotta, fájdalom, ü! Kudora-kotta-kudora, ü! 

- - 

Ködben zörren deszka háta…
Csöndben nyíló hártya-láda…
Ezer dallam görcsbe zárva…
Szív-repeszből sötét mályva… 

Rezdül, pattan, kifakad…
Ha csókollak, védd magad*…
Zeng, reng, megremeg…
Lángoló menny, indulat… 

*Csupa vér az ajakad…
Csupa vér az ajakad…
 
- -
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Átköltésben: 

rotas amor
adoma sator
tarot mora
ataro rotas 

pa pa igapa
yga ygapa 

(ááááá
ooooooo
ááááá) 

papa iga ga
igapi panyi
para apafa
i ü iii

Mayer Hella festménye


