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Polikróm és monokróm

bennem él e táj?
én élek e tájban?
mit keresek itt
polikróm gatyában?

hátralévő halálomat
kivel élhetem?
melyik halpiacon
halálozom el?

ki tömte tele
pikkelyekkel a sablont?
neked szánom kedves
a legszebb közhelyet

kincset érő sáskák
rágják szét a táskát
vajon maradandó
ami elmúlik?

országutak nevetnek
elém hullik a táj
téged kereslek kedves
monokróm az alsógatyám

NAGY ZOPÁN 

Reflexió, montázs

Rőczei György: Üres én talán rendje című könyve nyomán
(Ars Libri, Budapest, 2017)

Gyászkönyv.
Sor(s)vetés.
Dobókocka-versek.
Szétgurult pöttyök.
Csönd-sebek.

Szétrobbant sebek.
Elkenődött csöndek.
Szétfröccsent pöttyök.
Elvetett é(r)vek.
Gyászkönyv.

*

Óda helyetti óda…

Óda egy láthatatlan esernyőért.
Óda egy nem létező magzatburok(esőkabát)ért.
Óda egy vérpiros, egy agyvelőszínű, 
Ó, és egy elkenődött, versköpet-mintás (svájci) sapkáért.

Elveszett! – Elveszett! – Elveszett…

Óda a szerelmetes káromkodásokért című, 
fél-álmokban létező: szerelmetes káromkodásokért!
Darvasi L. A könnymutatványosok legendáját is 
megidézve (valahol)…
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Óda egy kombinált (patinás-rozsdás) dugóhúzóért
(Róma, Colosseum)… – Elveszett!

Óda egy zakózseb által elnyelt gombostűért.
Óda az ön-gyújtó öngyújtóért.
Óda az odakozmált öröm-pörköltért.
Óda a tengerben elmerült, medúza-illatú, üres könyvért.

*

Az „ad-abszurd” Dada-pápa:
betekint egy apácába – 
és sakkos (dobó-kockázatos) 
állapotba kerül = amibe kerül… 

- -

elme-fészke foszlik szerte
bomlik elme
rongy kabátja semmit várva
éjszakákba

menedéke bomlik léte 
üvege tompul
bántóan kondul
léte bomlik menedéke

- -

higany kámfor 
gennye csöpög 

nedves teste
lázas lepel

- -

belső vihar
katarzisa 

(agónia)

fehér álom
messze hívja

- -

Most nem (mi) beszélünk:
most csak a most van…

Érvénytelen tegnap:
kezemet fogja…

Hol van a Nagy Könyv?
Isten se tudja…

*

Óda a gyermeki öregekért.
Óda az érzékek birodalmáért.
Óda az olvashatatlan szövegekért.
Óda-da a képzelet mindenhatóságáért.

Óda egy eszkábált (gondolat) fogóért.
Óda a fekete kámfor elpárolgásáért. 
Óda az áttetsző nem-tetszésért. 
Ó-dada az agg óvodásokért.

*

Óda a Szeretésért! 
Óda az EGY-ért…
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