KEMENCZKY JUDIT

Amerikai versek
(részlet)
a kísérteties mézeshetek tündöklő fokhagymacsillámokat szórtak

h
idegmártást a tűzforró levesbe különben is micsoda leves volt f
éligzöld éretlen pulykacomb
minden éjjel föltornázta
magát raj
ta a család erotikus kedvence Spider Man a videofiúnak
kettőt
rándult
bal szeme vörösrózsaszín
haja égnek állt miközben beszívta a há
lózati energiában csordogáló misztikus
adatokat az ananászt gö
rögdinnyét
és 20 darab kivit táblaképünk
gyümölcscsendéletét
e
gyetlen sivító hanggal a nindzsa harci korong aprította
miszlikb
e az ünnepi vacsorának ezzel vége is volt feltevéseink
helyesn
ek bizonyultak miszerint a new englandi mézeshetek nem
érhették
utói a televíziós
kábelen
felfutó
gyönyört
combközépen
kettéhasítva
dilettáns
zsurnaliszta
szabásminta A Gyémántfej
körbeforgott
az ametiszt
nyakon előre hátra látott térben és időben taiwani tépőzáras z
sebek rejtették
a kíváncsiskodó
baseball rukkerek
meg a body
builder olimpikonok szemei elől különben is állatira untam a hagy
mafűrészelést
cápabőrmegmunkálást
Őrjöngő
bélszín-vörösborszín
selyembélést
Die Bruderschaft
der Rosenkreuzer
a rózsakeresztesekről
szóló b
eszámoló itt nem segített hiába nyomták sárga fedélre Esoterische texte
Das Mysterium der Zahl szimbolikájával
mínusz 31 fokos hidegben
meg kitörölhetem
a seggem érthető hogy korcsolyám
duplafenekű
dobozát feltörve a téli napéjegyenlőséget
homlokom köré
tekerve
nekivágtam a Fény Fényébe fagyott Champlain jegének egyedül az
agyvelőben
vallás
háború
Szürke gömbalakú vidék bontakozik ki azt se tudom hová tegyem
ezüstszínű
vaskezem oly merev drapéria fagypont alatt ivóvizet forralni e
bben kell megfogalmaznom
a posztstrukturalista
részleteket
is +
életünk
apasztalat

sőt

jövőnk
szemtől

fizikájának
metaf
szembe
látni

izikajat

[rejtelmes

t

kotkodácsoló
kerubunk
pikkely
es szárnyait felemás yinyang madár] de mert a Hét
nyolcadik
napja fényüres tér szerves gömbölyű és sehol sem lehet beleha
tolni * szerelmem
sioux harci tollakat
íjat és egy kőkori c
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siszolt

nyílhegyet

csókja kifehéredik
görögkeleti
egyház
+ a modern hittudo
mány nevében

bízott

rám Ezen

a helyen

a lézerlemezen
kimonóba
a
komputerbankba
Buddha acélkék
hasítottbőr mell-

* amikor
öltöztetett

a

Spider
férj

Woman
a

kasába visszalopja az é

vezredes
mandalachipeket
így téve eleget vallásos
elköteleze
ttségeinek (ennyi a jóslat) *szerelmem gömbölyű és sehol sem leh
et feltörni* hófelhőinkből
kísérteties
szellő fújdogál
Kőkemény
Sugárzó Bánat a földön fekszünk
a harmadik alaptáborban
fizet
ésképtelenül
a baloldali hegyláncról
leszakadó gleccserfal
mega
kadályozza azonnali indulásunk
a shelburni tisztítóba
& az esse
xi bankba valamint hogy eltegyük láb alól a veszélyesebbnél
ve
szélyesebb
burlingtoni
órákat
Istenem mi vár még itt rám sóhaj
tott a szentimentalista
lelkületű Spider Man a legősibb
völgykat
lan szellemnőjéhez
válogatott nehézsúlyú
tények akadályozták
a
felfelé

haladásban

a rák páncéliából mégis kiráztam eg
orve
y gyöngyházfényű * igent * Amikor komponálni
kezdett
józsef
Mindig utántöltötte hegedűtankját
ez persze Dávidnak csöppet sem
volt ínyére fogyasztotta
a csekély közös energiát alig volt már

tóparti

kondónkban

^ ^

üzemanyag

a reggeli

köd fölszállt;

ta

pogatózva korállpiros eseménysávok
között kamuflázs
rohamsisakb
an kávéosztásra
gyülekeztünk
vihar és szél celebráltak
12 órás

nagy
misét

M
Bizony a Majdnem Tökéletes 3 x 3 a s Kozmikus Gyűrüsujj
szorít
ásából nem könnyű kitörni Avalokitesvara [A Való Kétes Vára] f
acsipkében 56 soros fagyöngy nyaklánccal mellében kardtűvel
el
bűvölő konfekcióöltönyben
hevert skandináv bőrfotelünkben
három
ciklámencsík tette vonzóvá a feketéhez szokott Ézrékiség
számára
szívta
egyik cigarettát a másik után centrális problémáinak
tengelyén
e
gyensúlyozva

villany szá,mla+lakbér+
telefonszamla + egyeb

kiadások

összesen

mínusz

140 000 $-t
ilyenkor parázsmeditációt tartott a mindennapi
harag
megtiszt
ításának
t i s z t á n t a r t á s á n a k
szertartását
érth
etően pillája se rebbent amikor a tantrikus események aznapi Gőz
homlokán
mozdonyfelhőszineit
három
tükrözte a sínágyán
szemébe
lassú méltósággal
begördülő üvegfalú n a p mint n a p tudjuk
kí
sérteties szellő fújdogált a TVmonstrum
örökmozgóján
föl-le szág
uldó 9 fejű drakula vámpírpuha
fogairól fürtökben
lógott a méz
es vörös szósz KisElefántnak
ez nem tréfa csokoládés Chips Ahoy
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örökké
Fogjuk szeretni egymást pinkrózsaszínbe
öltöztettem a kabátomat
nercszőrrel kitömött vállakkal
profi játékosa a 3 személyre
s
zabott profi csapatnak élesretöltve
oroszlánpuhán
a
homokszín
padló
szőnyegen ölébe feküdtem
jéglabdákkal
szórakozott egyedül base
ball ütőmnek
vasárnap kifagyott
a törzse szertefröccsenő
szilá
nkok
kint a napozó dekken
örökké
jéglabdajáték
élénkp
iros abroszunkon
hullámzik
átfolyik
habzó acélkék
Champlai
n lemossa a chinai plum saucet a hong kongi rákokat
csereszny
evirágok fújták a szelet a múzeum japán paravánjai
közéékelődi
k száraz gondolat Washingtonban
összeveszéseink
mértani
köze
pén semmit
se láttam én a síró levágottfejű
szamuráj
TE
meg tanácstalanul nézted hogy dobnak ki arány fejű
repedezettkörmű
szobrokat
a főbejáraton
Mindhármunkat
Hű Serpám fáradtságról panaszkodik oxigénhiány k
ínozza

<™drogyn
szivet

nincs erőm hogy fölemeljem

és összhajtsam

a
sakktáblát
visszazárjam
nemzetiszí
de erre talán nincs is sz

betekerjem
sokcsillagos vitorlavásznába
n dobozába a királyt meg a királynőt
ükség
Csatold föl fekete búvárruhámon
fekete szemüvegem
minden
megolvadt perc vízesés horog a húsban édes pisztráng fogás csu
klómon táncol a villantóékszer
párhuzamosan
a jeges áprilisi s
e etma as
zéllel a keleti parton utolsó körömet futottam ^ ^ 9
sinoux
lábnyomok
jenyözűgá:S
csapkodó víz nedves pázsit agyagpuha lüktető kilométerek
a tó
parton minden
éjjel
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