
D IP P O LD  V A R K O L Y

Turul —  Viktória Rock

Repülök elrepülök fekete felhőkbe menekülök Tarkóköpés 

turha terül koponyán Képeződik Turul; E M E S E  gyönyörű: 

mi a lófasz ez állapot van Vonva utazva el beindulás sokszor 

sírtam maholnap el FŐ N IX  éjjel T Ű Z K Ö Z E L B E N  Richter-skála, 

üzem: szeizmikus magyar alföld szétterül peremvidék ormos 

bérces kárpit hegyiselyem dzsörzé fenyőzöld makrokord Középen 

derékig búzamező ért kalászok szél szava kaszasuhogás berepül 

déldakota nagyapám tánc zene suhan fekete nagyapám sasorros öreg 

szivar vén Ember taplósapka bőrzsugor az Arc: néz rám néz 

idős indián életföldrajzi Sastánc Tértánc Társastánc sok 

imbolygó égitest nap hold bolygók csengős csillagok vér tolul 

nyomás nyomás higanymilliméter mi mérték hol határ perc perceg 

aratok Penge lendül elkészült néhány jövendő szalmaszál asztagosodik 

táj fáj a tá j: Hely hol? Itt maradtál hát szól végre Hozzám 

észak-amerikai halászsas nagyapám maradj itt élned halnod kell 

ez a föld ez az a föld börtönrock a tájban pulzusszám emelkedőben 

felfénylik kaszaél Behazudtam: motoros sárkányrepülő tudat 

mélyén tériszony sasfiók kinyirbált evezőtoll csonka roncshelikopter 

harci ének halvány dobszó néger trombitás díszmagyar skodasofőr 

ottomány, taggyűlés kell közös hasfelmetszés portugál mozgalmi 

dal futóvadlövészet aknavető Tatár jár egy háztetőn lakótelepi 

holdkór szirti betonfödém ragaszkodni elfele szállni Duna mint 

Vezérfonál szögesdrót mustárgáz légvédelem infrafénykép határsávi 

hullák: lőtt seb kigőzölög. Emlék rögzíthető értelmiségi 

gitárfutam platinasapka szemvédő szita képletesen ez az öltözék



és tolldísz ezüstpuska koponyaszekerce fokos Widróczky véres 

elvtársa megfigyelhető parlagi saspár Szilvásvárad vidékén amikor 

indián nyár érkezik, Ökörnyálos; szervezetem alternatív plurális 

folyadékháztartás amúgy rendben: vér veríték könnyek ahogy kell 

aktuálisan földalatti sas metrómadár évszakok napszakok rózsafüzéren 

szárnyas idő futos kulcsolt kéz lent fönt ragadozó szitál 

les madárkém összecsap

hullámsír tenger olajfekete víz anglia partjain Sószagú bánat 

összfegyvernemi gyász könnygázbomba égi gondola égi szekér 

Arany Menyasszony szabad vizsgálódás elve pengeváltás 

vívóvilágbajnoki egyenruha hófehér vőlegény sisakol ferdén 

vigyázz mikor az önbecsülés már végleg megszűnik; honvágy itthon; 

Repülök elrepülök fehér felhőkbe menekülök; E M E S E  gyönyörű:

(Schwarzetiegger el volt utazva, című dokumentumeposz B áváltozatú 
részlete.)
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