
Halottak napján szembesülünk leginkább azzal, hogy mennyire törékeny aza világ,
amelyet érzékelésünk és memóriánk állandó működése varázsol közénk. Hiszen a
temetőben úgy találkozunk szeretteineeet, hogy a sír látszólagos valóságát nevetséges
ésképtelen nem-valóságnak bélyegzihitünk, reményünk, szeretetünk; ba ők nincsenek
többé, akkor mi sem vagyunk igazából. Ezt a találkozást jeleníti meg Dippold Pál
rockja. A vídeo-klip elemzésmódját használja, de míg a klip a világ széttöredezett
ségének élményére épít, ez a szöveg éppen helyreállítja a széttört egységet,párbeszédet
hoz létre az itt és az ott között, szemérmesen vall a szentek egyességéről.

Sz. L.

DIPPOID PÁL

Keselyű rock

Köznapi kijárat megtisztított agyvelő emlékfény szemben nézz a szemembe a szemembe
nézz makulátlan szürkeállomany fehérállomány rostok pályán tekervényele hozzávetőle

ges féltekék 1tí pupíllaközépbe ez korábban szűkült-tágultMost felrobbanhat Két gomb:
gyönyörű szép szürke szemem Indul emlékfolyam szikár lidérc vagyok világtemetőkben

mind az összesben ott settenkedem keresztFák; Csillagok hajolnak Felém sírkő a szívem
Kriptadobogó őszirózsa szirma száll huzatos Halotti park Ezen a Napon hegycsúcson
töviskoszorú járkálok magasból mélybe meg fordítva Most Kimondási Kényszer van:
pillanatnyilag kisgyerek vagyok; vesztes; elárult; itthagyott; Fészkevesztett toloncolt
madár; Riadó: Hullák felállni: Hozzám: Sorakozó: Vigyázz~ Ellépek Fal előtt Szembesítés
választani kettőt század Tagjaiközül ők egymás mellett kéz a kézben sírkerti díszszemlén
Papám Mamám csontházaspár ottanI!érzelem Támad Bennem ezért Beazonosítok Néven
nevezem őket ez nem kizárólag önmegszólítás Szerbusztok Hogy Vagytok És te kisfiam
egyszerre válasz kongó Helyzethez méltó krizantémos szavak ki - be koponyákból
HajvirágNő Férfi Tőletek lettem Én Szerbusztok mi a Pálya Hát kölcsönös könnyezés piros
és sós folyadék szemekbőlvigyázz nagyon szemed elárvul Vért sírok mert szomorú lettem
Hát Szerbusztok csak hoztam nektek Most egyMagam Talán hasznát veszitek aztán
érezzétek jól magatokat és vigyázzatok Kire Mire Rám gyerekeimre belőlünk Majd
úgyszintén por lesz Potenciális csontszilánkok koponyaritkulás százéves kutacsok már
most Hasad szét Fejem lágyan fáj lágyan kéne útrakelni Rámert mit látnak belőlemezek a
gyerekek [?] szárnyam bontom úgy elszállok szél szava leszek Nekik sorakoznak örökkön
örökké az én gyerekeim a lányok meg a Fiú vér a vérből itt-ott Bizonyos és Mit folyat
szeméből majd az anyjuk vért sír mint Mi most Szerbusztok Ez a Pálya Bemutatom nektek a
menyeteket természetesen ő unokáitok anyja énfelőlem fogjatok kezet és látjátok ezek itt
meg a gyerekek és látjátok ez a pálya Agnoszkálunk agnoszkálásunk kölcsönös leképezö
désünk Ebben az időben szemhéj csukott pillaszűrte fény könnyköd - párapamat Át
Felétek egységes szabadcsapat túlszalad túl világon túl mind az összes létezön a nem
létezökön is túlmegyünk Lelki igazgatás föl-le oda-ide Azért Egymáshoz tartozunk
Thdniillik genetikai lánc Ami rajtunk örökléstani tényező letéphetetlen fényes erős

RagyogVakítsatok [!] Minem kell: gyertya, mécses, virág, koszorú, kapa, gereblye, sírkőSír
se kell Hiszen Még a fák is sírnak semmi se kell; csak állok itt előttetek mögöttem akik így
helyezkednekelőttemmajd; 'Iöletek lettem Én
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