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Ez a

példány

95 SZÍN-TÉZIS
Tény:
Bartók Béla: A kékszakállú herceg vára; opera 1 felvonásban. „A darab más műfaji
meghatározásban misztériumjáték vagy szcenírozott ballada.” (operakalauz.hu)
„Misztériumjátékokat a XIV. századtól a XVI. századi reformációig Európa-szerte
előadtak. Ezeket a darabokat kézművesek adták elő úgy, hogy minden céh egyegy jelenetet vállalt. A céheket gyakran a jelenet témája szerint választották, így
például az ácsoknak juthatott a Noé bárkájáról szóló történet, a henteseknek
a keresztre feszítés.” (Stanley Sadie: Opera — képes enciklopédia, Kossuth, 2005)
Fikció:
Kékszakállú misztériumjátékok előadása céljából 95 szín-tézis néven céhet alapít.
Te — mint a folyóirat szerkesztője, könyvsorozatának munkatársa ill. műhelytáborának előadója, illusztrátorainkkal karöltve — itt és most a „Re: formáció” tárgymezejű leveledben megmondod neki, mit gondolsz a tettéről.
Vass Tibor

HOVA TŰNT
LUTHER MÁRTON?
BERKA ATTILA
1. ik k és sük az da: „éjk g!” – az akaa, gy a ívk gész é bűbaa éés gy (4,17). 2. z az igé vakzaajk a bűba szségi gyaksa, azaz a bűvasa és a jóvé, ai
a papk közűködésév öéik. 3. D is vakzaajk kizóag csak a bső bűbaa, a szív öd i s é, a zza agva küsőg a bűös ivk i skdaú as küzd. 4. z a gyöődő
küzd idaddig a, íg az b gyűöi véks öag (z az igazi bső bűba), vagyis a yk szgba vaó big. 5. A ppa aka ski síi és is sí a jóvvő bűődéső, a csak aó,
ai saj iéksségéb vagy az gyzi jgszabyk szi aga ó ki. 6. A ppa bcsa g ské gy vék s, csak aza, gy az Iső gbcsak ji ki és fgadja. Visz késég kívü gbcsaja
az ő sza fa sk: zk sibvé sé a véksség késég kívü gaad. 7. Is skik bcsja g véké aékü, gy gyszsid a vé a gazkdó idb a y jó papak. 8. A bűbai
gyzjgszabyk csak az éők évéysk, és azk szi adkóka si s szabad kiói. 9. éfgva jó sz vük a Szék a ppa a, ik (a ppa) a dkzésib idig kivéé szi a a ój és
a szükségyz. 10. Képzü és ibsa jak azk a papk, akik a adkókó gyzjgszaby szii bűbai jsíéy kövk a pgaóiba. 11. Bizysak űik, gy az a kky, gy az gyzjg
szii jóvvő bűődés vzai pgaóibi bűődés, akk iék, ik a püspökök adak. 12. ég az gyz a gaz büésk a fdzs, a a fdzs gőző szabk ki, gy zz póba gyék
a öd őszi v. 13. A adkók aké id gfizk, és az gyzjgi szabyk sza aak, jgga ii g ők az azkó vaó fds. 14. A adkóba ki épségék és szék ökéség
szükségképp agy fé asz, a agybba, ié ökébb v. 15. z a fé és bzads agba is ég (gy s djak) a pgaóii szvdés őidézi, iv a éység bzava as. 16. ajk, gy
a pk, a pgaói és y úgy küöbözik gysó, i éyvszés, a késégg küzdés és a bizsg. 17. aó, gy a kkk a pgaóiba aa va szükségük, gy id féük fgyj, id szük
szapdjék. 18. szik bizyíak s évkk s szísi ykk, gy (a pgaóiba évő kk) kívü ék a sz kiédő vagy az fkzó ap (Is iga). 19. D az s szik bizyíak, gy gabbis
idyja bizsak és bizsgba vaak bdgsga jsk fő, jó i bb js bizysak vagyk. 20. a ppa a id bűődés js gdésé gyzű id bűődés gdésé éi, a csak az aa kióé.
21. évdk azk a búcsúidők, akik az djk, gy a ppa bűődés gdés z b id bűődéső fdja és gi. 22. Éppségg si gd a pgaóiba vő kkk, ai bb az éb k va
az gyzi jgszabyk szi jsíiük. 23. a vaaki gya gkapaja id bűődés vaaiy gdésé, akk bizs, gy z csak a gökésbbk kapajk g, ig kvs. 24. észs az bk gagybb
észé bcsapjk, aik agy agga, id gküöbözés ékü ígéik g kik a bűődés fds. 25. Aiy aaa va a ppak a pgaói f, gyaya aaa va by püspökk vagy készk a
aga püspökségéb, iv gyükzéb. 26. agy jó szi a ppa, gy a (pgaóiba évő) kkk a kcsk aava ad gdés, (aiv () dkzik), a közbjó köyögés a. 27. bi bagasg
idk, aik az djk, gy iy a dba db péz gcsö, a ék aza a yb sz. 28. Csak ayi bizys, gy a dba gcsöő péz a agya ő a aszsés és a kapzsisg. Az gyz közbjó
szgaak déysség azba gydü Is jószéséő függ. 29. Ki dja, gy vgyódik- id pgaóiba évő ék aa, gy ő a kivsk? A gda szi s Szvisz, s Paszkisz (ppk) igéyék
z. 30. Ski s bizs a aga ödék vaódisga fö, ég kvésbé a kövkzéy: a js gdés fő. 31. Aiy ika az igaz bűbó b, épp ya ika az igaz gdés yő, vagyis agy
ika. 32. Öök büés kapak aíóikka gyü, akik a búcsúcédkka bizsgba iszik agka az üdvösségük dgba. 33. agy k óvakdk azkó, akik az djk, gy a ppak
azk az gdési (azaz búcsúi) Isk aa föbcsü ajdék, ay a db jö az b dga Is. 34. gyais a búcsúak z a kgy csak a bűba szségév (és) b a kiszab jóvvő
bűődés vakzik. 35. kszyéség pédikak, akik az aíjk, gy aki kk aka kivai vagy gyósi kivsg vsi, aak ics szükség öd. 36. id igaz szívé a kszyé észsü a
bűődésk és a véksségk js gdéséb búcsúcéda ékü is. 37. Aki csak igazi kszyé, ak éő, ak a, az észs Kiszs és az ayaszgyz id kicsék, s z Is ada éki,
búcsúcéda ékü is. 38. A (bűődés) ppai gdésé és a (kgyb) észsíés égs szabad siképp s gvi, az (i da) az isi gdés kiyivísa. 39. A gképzbb ógsak is
ig éz gysz gapaszaia a ép ő a bőségs búcsú és az igaz öd. 40. Az igazi öd ksi és szi a bűődés, visz a búcsú bőség kéysí és a bűődés gyűössé
szi, gabbis ské. 41. Óvasa k az apsi (azaz ppai) búcsú pédiki, gy a ép féés és éb yzz az a sz jócskdik. 42. Aa k aíai a kszyék, gy a ppa vééy szi a
búcsúvss siy kib íaó gy sba az igaassg cskdiv. 43. Aa k aíai a kszéyk, gy jbb dg sz, aki a szgéyk ad, vagy a szóak köcsööz, i gya búcsú vs. 44.
gyais a sz cskd a ő a sz és jav az b, d a búcsú a sz jbb, csak a bűődéső sbb. 45. Aa k aíai a kszyék, gy aki ja a szó és az ayagva búcsúa kö, az a
ppa gdésé szzi g, a Is sszas. 46. Aa k aíai a kszyék, gy – acsak dúskak a föösgb – idaz, ai az é föasz szükségs, ask kösségükk zkép java fdíai és
siképp s pazajk búcsúka. 47. Aa k aíai a kszyék, gy a búcsúvss paacsa, a szabad döés dga. 48. Aa k aíai a kszyék, gy a ppa a búcsúba vaó
észsíéss ikbb az őé vaó ías idkzs akaja éi s i a készpéz, az őbbi agybb szükség va. 49. Aa k aíai a kszyék, gy a ppa búcsúi akk aszsak, a béjük
vjük bizaka. Visz agy aasak, a ak vész az isféük. 50. Aa k aíai a kszyék, gy a a ppa da a búcsúidők zsasaió, az aka, gy ikbb égj pig Sz Pé baziikja,
i az, gy jaiak bőébő, úsbó és csjbó épüjö f. 51. Aa k aíai a kszyék, gy a ppa, a szükségs va, kész (agy iik) ég Sz Pé baziikjak adsa is saj pézébő
sgíi azka, akikk göbbjéő éy búcsúidők kicsajk a pézük. 52. ibavaó a búcsúcédk aapj bízi az üdvösségb, ég a a búcsúgbíz, ső ak a ppa a saj kév
kzskdék is é. 53. Kiszs és a ppa ségi azk, akik a búcsú idés ia Is igéjé s pkba js éíjk. 54. Jgsé éi Is igéjé, a gyaabba a pédikcióba gyaayi vagy
öbb idő szük a búcsúak, i Is igéj idésék. 55. A ppa gdaa szükségképp az, gy a a cskéy éékű búcsú gy aagga, gy díszfvssa és gy szassa üpik,
akk az vagéi, ai a gagybb dg, szz aagga, szz díszfvssa, szz szassa k idi. 56. Az gyz kics, aybő a ppa a búcsú ics éggé gvzv, és Kiszs ép is isi az.
57. yivvaó, gy i adó javakó va szó, azka sk gyzi szók gyköy szgaja, a ikbb gyűji. 58. D is Kiszs és a szk édiő va szó, isz azk idk, a ppa közűködés
ékü is, kjk a bső b sza a kgy, a küső b sza pdig a ksz, a a és a pk. 59. Sz őic gya az da, gy az gyz kics a szgéyk, d ő kak szkss kifjzésév é. 60.
vakőség kidai, gy az gyz kics: az gyz kcsai (yk Kiszs édéé kap). 61. Vigs gyais, gy a bűődés gdésé és a (gaz) sk (vakzóa) gdő a ppak a saj aaa.
62. Az gyz kics vaójba Is dicsőségék és kgyék sz vagéia (ööí). D z é ig gyűöik, sőkbő sókk sz. 63. D z é ig gyűöik, sőkbő sókk sz. 64. A búcsúk
kicsé visz ig kdvik, sókbó sőkké sz. 65. Az vagéi kics ya ó, ay gyk az ayagi javak bi aszk. 66. A búcsú kics pdig ya ó, ay a az bk ayagi javai asszk.
67. A búcsú, aiő a búcsúidők az idik, gy a gagybb ds, – vaóba az, d a ks szpjbó. 68. Vaójba azba a búcsú az Is kgyéz és a ksz jósgz é a gsgkisbb
dg. 69. A püspökök és a kipszk (jgiag) kösk az apsi búcsú idői js isz fgadi, 70. aa, gy zk a agk ai idssék a ppa gbízsa y. 71. Aki az apsi búcsú
igazsga szó, kikzs és gyaza éd, 72. d d, aki gdsa j a búcsúidő szavaiak ökéy és öfjűség. 73. Agy a ppa is jgga súj viva azka, akik a búcsú ügyb
bi ód csas kövk, 74. d skka ikbb készü viva sújai azka, akik a búcsúk üügyé a sz sz és a vaó igazsg kijszs skdk. 75. Őüség az véi, gy a ppai búcsúk
akkk, gy fdzajk az b, ég a vaaki képség dva – az Isszüő (i) őszaka va is g. 76. kzőg az íjk, gy a ppai búcsúk a véksség kiéb a búcsú a ső gkisbb
bűök s vik. 77. Az a szóbszéd, gy aga Sz Pé s adaa agybb kgy, a ő va s a ppa – ks Sz Pé és a ppa. 78. kzőg az íjk, gy ki is és byik ppak is agybb
ői vaak, diiik az vagéi, a gyógyísk kgyi ajdékai sb. 1Kis 12,9-10. szi. 79. Ks szó, aki az íja, gy a ppai cí va fí ksz fé Kiszs kszjév. 80. Sz fgak adi azk
a püspökök, készk és ógsk, akik űik, gy iysik pédikjaak a épk. 81. A búcsúó vaó iy ökéys pédiks az déyzi, gy a dós féfiakak s köyű a ppa kiéyé
gvédi a gaakó, vagy épp az gyszű ívk féys kédésiő. 82. Péd: ié üíi ki a ppa a pgaói szségs sbő és a kk y agy szükség ia, ai id idíék köz a
gigazsgsabb – a szaa k kiv a (Sz Pé) baziika épíésé ad szys pézé, ai ig jék idíék? 83. vbb: ié vaak ég idig ai isék és évfdó üpk a kké, és ié adjk
vissza, vagy ié gdik visszavi a aaké adyka, a a kivaké vaó dsg i a búcsúcéda évé fsgssé és jgaa v? 84. vbb: ifé újfaja kgy Isk és a ppak az, gy
ggdik, gy gy is és gsz b pézé kivs gy kgys és issző k, visz az a kgys és kdvs k vjk ki igy szbő, saj szsga ia? 85. vbb: A bűődés vakzó gyzjgi őísk
éygs és i égóa akaazak, agkba évéyk és aak. ié öéik a őük vaó síés pézz, búcsúk gdéyzésév, ia évéysk és aysak vak? 86. vbb: ié épíi fö a ppa
– akik vagya a füúja a dúsgazdag (óki) Casssk kicsé is – Sz Pék gabb az az gy baziik ikbb a aga pézébő, i szgéy íviébő? 87. vbb: i gd vagy i yúj
a ppa azkak, akik a ökés öd a jgsak a js gdés és (kgyb) észsíés? 88. vbb: ibő agybb asza az gy zak, i abbó, a a ppa – ai s csak gysz sz g – apa
szzsz szaa gdés és (kgyb) észsíés a ívk byikék? 89. iv a ppa a kk üdvé ikbb a búcsúk a ksi, i a péz a, ié szüi g a égbb gdéyz búcsúcédka és
búcsúka, ik azk gyaya assak? 90. a az gyszű ívkk aggys évi psza aaa yjk és és gvaszssa djk f, azza az gyza és a pp ségik ő vségssé, a kszyék pdig
szcséé sszük. 91. a a búcsúka a ppa küék és gdaak gfő idék, köyű va fi idzk (a kédésk), ső f s üék. 92. vzzaak azk a pófék, akik az djk Kiszs épék:
„Bék, bék.” – d ics bék! (zéki 13,10.16). 93. gyék jó a dgka azk a pófék, akik az djk Kiszs épék: „Ksz, ksz!” – d ics ksz! 94. Bzdísk azé a kszyék,
gy fjük: Kiszs, bűődés, a és pk is kövi igykzzk, 95. és abba bízzaak, gy ikbb sk szgaas, is a bék bizsg jak b a yb (ApCs 17,22).
s fda ski v az kívü, a y v, y a Jézs Kiszs. (1 K. 3:11.) S.D.G.
[Magyar nyelvre fordította dr. Zsigmondy Árpád latinból két korábbi fordítást is (Takács János 1937, Soproni Líceum 1995) felhasználva.
Megjelentette 1996-ban L. M. halálának 450. évfordulója alkalmából az Evangélikus Országos Múzeum és a Huszár Gál Papír- és Könyvesbolt
Budapesten. Forrás: http://mek.oszk.hu/00200/00203/00203.htm]

AZ AGG
JOHANNES ITTEN
DICSŐ ZSOLT
Az agg Johannes Itten, nem ottan, hanem itten,
színelméletet skiccel. Egy boldog keddi viccel,
színekhez hangot illeszt, s születik dallam-színtest.
Műve szintézis így lesz!
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a fehér s fekete
az aranyszín fele
a fűzöld őrület
a kékszőlő szüret
a lila pillanat
a vörös ég maga
a vadnarancs színe

Eztán Johannes Itten Bartókot kottáz színnel,
s a kottagyártó gyártól nem messze céhet, mától
működőt megalapít. Céhet, melyik nem lapít,
mert szenteli az ihlet.
Re: a formációra, zenére, színre, szóra,
a szinesztéziára, s arra, minek van ára,
mondja Bartóknak Itten. Mire Bartók csak biccent
és szól: mi végre itt lent?
De ezt nem tudjuk már meg, mert nincs sehonnan ámen.
Csak a misztérium van, a minisztériumban.
S a kékszakállú játszik, de mára ez sem látszik,
csak tükre sáros vízben.
95 szín-tézis! Céhtagnak lenni mézíz.
Főleg, ha ott van Bartók és mind, ki hozzá tartó,
ki egy felvonást „srájbol” előadás céljából,
nem ottan, hanem itten.
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acélkék, Adria-kék, áfonyakék, akvamarinkék, alkálikék, angolkék, anilinkék,
Atlanti-kék, azúr, babakék, bársonykék, berlini kék, Bermuda-kék, bilikék, bizánci
kék, bogyókék, borókakék, brit-kék, buszkék, búvárkék, búzavirágkék, cölinkék,
curacaokék, cyan, ciánkék, császárkék, csecsemőkék, damaszkuszi kék, delfti
kék, denimkék, diplomatakék, dolomitkék, égkék, egyiptomi kék, éjkék, eurokék,
ezüstkék, fagyalkék, fakókék, farmerkék, fazékkék, fecskekék, fémkék, franciakék,
ftalo-kék, füstkék, galambkék, gálickék, gázkék, görögkék, habánkék, hamvas kék,
harangvirágkék, hideg kék, holdkék, hullámkék, hupikék, íriszkék, jácintkék, jégkék,
kagylókék, kakadukék, Kapri-kék, Karibi-kék, kasmírkék, katángkóróvirágkék, kínai
kék, királykék, kobaltkék, korallkék, kökénykék, kristálykék, lagúnakék, lenkék,
lepkekék, levendulakék, lézerkék, majakék, mangánkék, Mária-kék, matrózkék,
Mazarin-kék, misztikkék, molnárkék, muszlinkék, Napoleon-kék, nefelejcskék,
nyárkék, olajkék, opálkék, orosz-kék, örménykék, palakék, párizsi kék, pávakék,
perzsakék, polárkék, porcelánkék, poroszkék, provanszi kék, púderkék, selyemkék,
sirálykék, szarkalábkék, szederjes, szederkék, szilvakék, szirénakék, tavaszkék,
tejkék, tekhelet-kék, tengerészkék, tengerkék, tintakék, Tizian-kék, topázkék,
törökkék, ultramarin, uszodakék, vadgalambkék, vadszilvaszín, viagrakék, viharkék,
vízkék, Windows-kék, Winsor-kék, zafírkék, zománckék.

BARTÓK BÉLÁHOZ
LADIK KATALIN
Ütőeredbe vágott a tél
szikrázó teniszütőket a húros égen.
Két folyó széttárt lábakkal.
Hogy beleremegtél! Finom porcogóiddal
vadul ostoroztad a gyökereket.
Nedves ingeden föld és csillagpor.
Utazótáskádban hideglelős sámán
társalog az istenekkel.
Fant izidere
a hétfejű gyermek
szikrázó teniszütőkkel.
Csikókkal szalad a húros égen.
Lába közé gyűri a csillagokat,

a porcogós harapófogókat.
Csitt! Fül ki-be. Aki beleremeg.
Sötét gyümölcs. Ami ring.
És vadul hahotázik.
A hideglelős gyermek zongorázik.
Fant ki-be. Teniszütőkkel.
Porcogós ujjakkal pongorázik.
Egy csillag gyökeret ereszt
nedves utazótáskában. Kirohan vadul
két kanca. Tüzes csontokkal
dobálja az eget.
1981

A KÉKSZAKÁLLÚHOZ
Beléd költözött a vágy
széttárt lábakkal a kék széken.
Hét ajtód lakatján fanszőr és csillagpor.
Ím, jönne már, ki vadul ostorozná falloszod,
nadrágodban társalogna az istenekkel!
Te fant izidere,
te hétszakállú gyermek,
ki ajtókat cipelsz nyálkás téridőben,
sötét gyümölcsre fekteted az asszonyokat
és vadul hahotázol.

Nyisd ki az asszonyt!
Azt, aki vagy és gyűlölöd.
Zenélő teniszütőkkel járkálsz
az ajtókon ki-be,
és traktoron énekled a himnuszt
a titkos ajtó előtt.
Nőstény lettél. Igen! Igen!
Vörös csillaggal dobálod az eget.
2017

A RE, A RE, A RE
PETŐCZ ANDRÁS

A re, a re, a re.
Formációk-re-re-re.
Mit mondhatnék minderre?
Tán csak annyit:
kanyit
se értesz hozzá, barátom.
Belátom.
Né má, né má, né!
Alakul a céh?
És honnan lesz a lé?
Bármit is akartok,
kedves Kodály és haverja, Bartók,
zenében örökké kikacsintó
kacskaringók,
ha nincs hozzá elég garas,
és a garas sem éppen vass,
akkor nem lesz a dologból semmi,
mehettek zabot kihegyezni,
úgy ám!,
kispofám!
A re, a re, a re!
Formációk-re, és re, és re.
Mit szól majd a Bartőkné,
ha befuccsol a kicsi céh?
Hallga, hallga, hallga!
Ne legyél te balga!
Kodály és Bartók,
valamit örökké akartok!

EGY GYŐRI CÉHLEGÉNY
INDÍTVÁNYA GÉCZY
JULIANNA FEJE MELLŐL
SZALAI ZSOLT
szín-tézis, színtelen antitézis,
egyedül maradsz te is, én is,
mint a lőcsei fehér asszony perében,
kivégeztetett szegény a piactéren,
keze a kulcslyukon volt, feje a kosárban van,
fekete, éjfekete a világ, adassék elő a bajban

Gyűljünk a városbíró háza elé, gyerünk,
az élet inasai vagyunk!
Távozóban e ház elé levert tuskóba egy-egy szöget verjünk,
és messze, mindentől egyre messzebbre haladjunk,
mint a vándorszínészek, rút formációnkkal útra keljünk.
Mert a legényélet szabályait ki írja vajon,
szemünk pillás függönye fent,
mi is csak nézünk majd a színpadon,
hét lakattal őrzött traumáink szedálva kint is és bent,
mégis egyre nő majd a fájdalom.
Repertoárunkba nem kerülhet
boldog házasságról való ének –
ki a szerelemért csak megfeszülhet,
életét áldozza sorsmérte szerepének,
az lehet céhkönyvünk szerint műsoron.
Gyertek, penészvirágok, mert itt ránk mi vár,
legfeljebb a társas magány,
jegyezzük be céhünket, elsőre Kékszakállúnál,
a cím: Misztérium körút kilencvenvalahány.

95+5 SZÍN-TÉZIS
SZÉKELYHIDI ZSOLT

Feladó:
Székelyhidi Bé.La.Zsolt
Bartók ’81 Kft.
Budapest, Hercegvár u. 25.
Tisztelt Érdeklődőm,
örömmel értesítem, hogy igen, van raktáron rendelt mennyiségű Kékszakáll.
Eredeti ajánlatunk szerint a 95 +5 bónusz Önnek annyi:
37 zöld, 18 piros és 40 extra kék. Plusz 5 barna ajándék. Standard M-es méretben,
168 cm magas, könnyű beszédű, kék szemekkel, állítható hajszínnel.
Így akkor összesen 100 halálos ember azonnal vihető hercegvári lerakatunkból.
Egyéb kéréseket külön kérésre kérhet.
Ugyanakkor jelzem ezúton: 100 Kékszakáll-erővel vértezve az Ön káeftéjének
veszélyességi foka bizarr magasságokba szökhet, szükséges kiváltani az őrző-védőölő biztosítást, és beszerezni egy „Vigyázz, a termék harap!” feliratú kitűzőt is.
Ezeken felül kéretik elhelyezéskor is figyelembe venni a Kékszakállak rendkívüli
nővonzalmát. Száraz, hűvös, nőtlen helyen tárolandók.
A termék egyéb gerjedelmet kelthet. Vonzást tartalmazó üzemben készült.
1 db Kékszakállal jár:
– basszushang;
– rejtett női kar;
– hét lezárt ajtó;
– hang alapú működtetés,
be- és kikapcsolás: „Judit”;
– misztikum/misztérium/nem játék;
– könnyek tava;
– lelkizés;
Maradva tisztelettel:
Bé.La.Zsolt

– sorozatgyilkos-attitűd;
– kínzókamra;
– rossz természet;
– örökös magány;
– fegyveresház;
– kincseskamra;
– rengeteg minden;
– halál.

HANGSZÍNKÉP
SZKÁROSI ENDRE

Messere Wagner!
Ű-zene tiszt-teli. Mér? Hetetlen ül személyem. A lant fel s orrolom vala mennyi
színedelemmel eme ember úgyan él. Herr Zlich hele itt, lehe ott, mi szint e kép
e magas céh Malibún nyenyerend. Enged elmeszer int ver s ez ette le kép penis
üdv özÖnnel kösz Öntöm Ön töm:
derék anyacéh a miénk
nirvána-virusból kélt szép vélelemül
pajzsodon tornyostul fölkent tyúkod ül
szamovár belefér az idén
szintézise kétszinü bár
szaporulni van még elég ideje
Sima kilát ás bah! ej! e zettig az olt szinek ura:
hangszínkép
tejszíntér
tájszínkör
játszinész
hószínkópa
kocsiszínjáték
hátszín hús
bélszín igaz
helyszínhely
pepszínház
pépszingaléz

popszínfal
kétszín folt
leveles színérték
tepszingli
topszínvonal
hajszín vak
abesszíntest
tokszinpad
szekszínpompa
pharszinti
tuszinmű

fokszinarany
mokaszinvallás
ruszindarab
mezszintagma
címerszínlap
terepszintaxis
felszínkód
kajszintatkika
szakszinminta
szekszinleg
hullaszínmagyar

33 s orrban 3 szor őzve le & 99. Ebből nem lesz azon nyal szalonna, 4-et le vonva
lesz 95, mely a tézis száma le &. 10 telet es en agyra becset eseng híve s en

BARTÓK PLUSZ
KÁLVIN
AZ EL, KONDOR, PLÁZA IDEJÉBEN

VASS TIBOR
Egy hét múlva céhgavató,
ideje kezdeni tervezni a kezdeti tervezést.
Szarul vagyunk és porul,
szaporul, szeparál egyre több fejben
		
tervben jó ideje jó idő,
kétszázhetven Kálvin, nulla Celsius.
Végső fokon a magas céh kivágására
		
hivatott a hómérséklet.
Hav a tortán,
megfelelő kivágni még fát, rezet,
		
macskát szart kakálni,
Juditot a Kondor-képes könyvből.
Dekoltálja,
montázsolja, dekollázsolja,
az új képet macskaalomnak
			használja hét napig,
majd benti hómérsékleten szárítja,
hogy rajzolatjai árnyaltabbak legyenek,
a kék ne a föld színéről tűnjön el,
azt állítja, kell ennyi fázis,
		
hogy a látványtól megszólaljon benne a zár, lalala,
nyikorogjon újra,
rogyjon rá, akinek mersze van rárogyni.
Nem zéró, hanem záró a tolerancia.
Nagy a mersz, sok a mersz,
mindenhol sokan térdepelnek.
Egyúttal a Hernádkaki Nemzeti

Kékszakáll Emlékezetközpont
avatásának 17. évfordulóját megülik.
Megalike a fészen, a fűszín kékbe csap.
Zsip, zsup, Kondor zsup,
		
ha megázik, kidobjuk.
A mű nézőképe majdnem a nőközép,
ahová a néző köp
vagy kapva kap.
Arany a köpésút, a céhl a Kondor-kékkel
szembesíti az eszközt.
Hétkor kezd az Ajtóstul a házba
			
nevű zenekar,
pólóikon új Kékszakáll-céhg hirdet,
		
a Céhzanne Egyebété.
A koncert végére a felesleges
és néma hák arttalanítják Kakot,
mindenki a világ legtermészetesebb
				 dolga lesz,
gyakoroljon bármit, bármeddig bárkivel,
műveljenek vele bárhogyan,
		
bármikor bármennyit.
Az ábécéhben éppen Judit vetkezik.
		
Én vetkem, én vetkem,
üvölti egy sejtelmes alak,
csipesz a marka, csupasz az arca,
csip-csup ügyeinek színfalak mögött
rajzol szárnyat a legkisebb
		
Kondor-angyalgyermek.

VISSZAUTASÍTÁS
VÖRÖS ISTVÁN

Nem vállalom, a céhbe hogy belépjek,
nem kell semmilyen céh nekem, uram,
rég önmagamat gondolom kevésnek,
s kevésből hiába lennénk sokan.
A sok se sok, ha senki nem elég jó,
ahhoz, hogy felérjünk az ég fölé,
ó, hány ilyen szaladgál, hány hozzám hasonló,
a művészet mégse mindenkié!
Hiába szerveződnénk céhbe, édes úr,
csak magunkat csapnánk be piszkosul,
mert nem érdekes senkinek a jó se,
se az, ha közepesre bólogat,
hát fontold meg inkább szándékodat,
ne számíts már a régi céherőre.
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