
KEMENCZKY JUDIT 

Utószó 
RÉSZLETEK 

1. Rövid nyelvlecke 
ÉS 

hogyan szoktunk megsemmisülni kis hálálok 
at lazán zsebrerakva míg ujjaidat fejemben 

lerajzolom 
megfigyellek hátulról lopva nevethetnékém t 
ámad e „lopva hátúitól" hisz úgysem soha de 

a TITOK 
és a csomag kibontott cigaretta hisz MI, ÉN, 
úgysem SOHA. Idefigyelj! csendesen es 
ik az eső Személytelen névmást szeretnék k 
itálálni a helyzetünkre egyetlen forró nad 
rág a filmvásznon egyetlen forró elégett f 
ilmkocka a televízió képernyője a néma futb 
állmeccs egyetlen forró és kiégett mellégép 
elem a Sárga Sorozatot (Diéderichs, GELBE R 
EIHE) de előbb még föléírom: 

„THE MONN HAS RISEN,. . • 
THE RIVER BREEZE IS BLOWING" . 

ami eredetiben így hangzik: 
„Már a hold fölemelkedett. A folyón szél fú 
j át" m e n e k ü l j ü n k de hiszen Mi, 

.ÉN 
úgysem soha sehová, tehát marad a Sárga S 
orozat 

DG. 17. Indián sámántanítás DG. 5. Han S 
an „Hideg Hegy" költemények DG. 32. És 
Mohamed az ő prófétája DG. 21. Bhagava 
dgíta DG. 27. A szufik, dervisek üzen 
ete, mágusok bölcsessége DG. 18. Mexik 
o Popol Vuh DG. 12. Az I Ging értelme 
DG. 30. Tao Zen és az alkotó erő, Csang 
Csung-juan DG. 29. Tibeti Tantra DG. 
28. Az ősforrásról szóló igaz könyv, 

ésatöbbi ésatöbbi N 1 N C S. türelmem hava 
t olvasztani az azáleáknak. el fog meszesedn 
i a száruk a csapvíztől ha nincs türelmem, e 
l fognak meszesedni tőből Egy narancssárga 

lámpát 
Egetek a fejem körül MENEKÜLJÜNK.a, h 
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oldfényben a szélben a folyón fölfelé és ha 
Ugasd ahogy bolyong a sárlcány, itt a falban 
egy Magányos Lovas áll a levegőben nézi a l 
áthatót s a láthatatlan sárkányfejet s oly 

kedves 
az a fehér zászló papírból amit most kezemb 
en gyufalángnál égetek mert miért is miért 
ne ha mi ketten most leülünk itt a földre 
a lapos fémgongot a kis fémkalapácsot mag 
unk mellé helyezzük itt a földre Mi, ÉN a 

kórus 
felé fordulunk a televízió kórusa fel ford 
ulunk kis fémgongunk f é m k a l a p á c 
s u n k a földön már a hold fölemelkedett 

a folyón 
szél fúj át NEM MEREM tőled megkérdezni a 

folyó nevét 
nem merem n e m-m erem NEM MEREM, ink 
ább teljék-múljék az idő míg újra összetalá 
Ikozunk f a k a l a p á c s gong televíz 
ió s mi futunk 

futunk a hómezők felé * 

2. Kispolgári szálak... 
Kispolgári szálak kötnek magamhoz naplót f 
ogok vezetni az éjszakai háztartásról a hol 
dfogyatkozásról amikor a némaság sötétségbe 

a sötétség 
némaságba fordul hallgatunk a vezeklő hold 
meg én mi ketten egyetlen fenyő árnyékában 
a néma és mozdulatlan vágtatás felkent lova 
gja ezüstszőrű állat egy barátságtablón s 
ok fénykép lesz körülöttünk kis emblémák ke 
resztek jelek ki mikor hol kihez tartozott 
s most épp hol áll Létező s nem-Létező esi 
llagárnyak a kispolgári láncszemen nem sza 
kad burkolódik a halál faragott indiáncölö 
phöz kötve sok kicsi tőr rajzolja ki testem 
Nem szakad hurkolódik a halál míg találó s 
az eltalált megbékél a középpontban Ó nem 
Nem vagyok vígasztalhatatlan csak kíváncsi 
mint egy háziasszony betűim folyékonyak b 
ár létem ahogy ő mondta s megerősítette er 
őszakosan egyre csak tör tör fölfelé felhő 
Beburkolt rajzok rajzeszközök között mulats 
ágos bolhaszerű ökrök vonulnak helyesbítek 
egyáltalán nem mulatságos ökrök vonulnak s 



zalmákalapos szalmabocskoros emberalakok de 
az a HEGY 

a maga fölfoghatatlan törekvésével hogy elé 
rje amit innen a képen kívül szemből nem le 
het látni TUSKENT folyik le rajtam a maga 

néma 
monumentális gyászát öntve majd olajként lo 
csolva hogy ÉGJEK s elégjek. Lennék 
bár kivilágítva civilizáltan árammal átjárv 
a elektromos hálókkal beszőve irodaépület 

felhőkarcoló 
tévétorony HAMAR sok kicsi halál a mozdul 
atlan vágtatás egyetlen fenyő felé fotókká 
l fogom nagy finoman árnyalt vagy érdes du 
rván tagolt vagy üres árnyakkal telehintett 

poszterekkel 
vagy egészen más jellegű fotókkal — amihez 

éppen kedvem lesz — beburkolni szobám falait 
hogy lássaK 

hogy innen kilássak h o g y k i l á s s ! 

3. Hogy egyen a tenyeremből 
Druida papnő egy Megsebzett ló kalácsot esz 
ik eljön hogy egyen a tenyeremből drui 
da PAPNŐ hogy elfogadja kezemből Hát ne 

buktass 
tovább! szabadon láncraverve nincsenek tart 
alékaim csak szokásos halálom EMBEREVŐ v 
élem újra fölidézni azon az őszi éjjelen lá 
nccsörgés egy eresz egy esőcsatorna süllyed 
t a szememre amit eddig a homlokomra fűzve 

hajpántként 
viseltem most mindent, mindent esőverte ezü 
stben élek ha ránksüt a nap ragyog a falba 
n vörös sárkányfejem a vízköpőcsészében meg 
olvad a hólé sárga esővíz SZERZETES meríts 

homlokom 
vizéből druida Kőtál imádkozz árnya 
mért, imádkozz árnyamért, egy fekete egy f 
ehér egy megsebzett ló szemem csukva nem 
nézem kézmozdulatodat sem ujjaid sem tenye 
red vonalát egy nevetséges egy röhejes egy 

hallatlanul 
naiv fodrász egy HAJMÜVÉSZ babrál a fejemen 

SZOBORRA 
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akar nemesíteni miközben a térről 
Leválnak — bazatlapok gránitképek hasadnak 
le — látomások villámvonala lázgörbéje haj 

szálaimban 
összefüggő rajzokat Napszívta Radar mind e 
gy szálig a Kö Z E L G ÖT a támadót jel 
zik: noKpacTte MHe bojiocbi b 6p0H30BbiH (iep-
HBIH, ŐejIWH). 

„Kérem fesse a hajam bronzra (feketére fehér 
re)", de leginkább a rózsaszínű lakkot kedv 
elem Tegye meg! s ígérem arcizmom se rándu 
l ha csizmámból a VÉRT kiöntöm a SALOON tul 
ajdonos most lőtte ki talpam alól á földgol 
yót égy csontszilánk csizmámmal együtt vál 

t le sarkamról 
SZmergyakov és Aljosa az ellentétek szárnya 
s ikerpárja keresztalakban áthuzn 
dk átrepülnek szobánkon csőrükben üvegszál 

angyalhaj 
a tükörablakok a tükörfalak csengtek ropogt 
ak a golyózáporban néma Fémgong Fakalapács 

megolvadt 
csokifagyi DE MONDD CSAK! Te Alaszkai 

Prém 
vadász Jégmezők Lovagja Te Kutyaszánon Vá 
gtató Szurokhajú Eszkimó! nem vagyok mégis 

mégis 
és mindenek ellenére elnyűgözöen szomorú és 
ellenállhatatlanul vidám egyszóval kerek E. 
zzel a vízmérővel lázgörbével égnek álló ha 
jammal és egyéb? ö tudom, ahogy egy kristál 
y meghasad csillogó tömbök válnak le rólam 
de most kérlek a hóbundákból rázzuk ki a ki 
sbálnákat a megszigonyozott fehér fókákat r 
ozmárokat és jegesmedvéket eszkimó kutyákat 

rázzuk le 
kabátunkról a fölösleges hóréteget mielőtt 

úszva 
megindulunk „A HOLD MÁR FÖLEMELKED 
ETT? A FOLYÓN SZÉL FÜJ ÁT" jegesebb 

•alagutak fehérebb tájak vakítóbb napszakok f 
elé És a barátaink Élő és Halott barátaink gy 
öngéden integetnek és lövöldöznek utánunk 


