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( - PILINSZKY JÁNOS EMLÉKÉRE - )

Törőcsik Marinak és Kocsis Zoltánnak ajánlom

ELSŐ SZÍN
VIVACE
––– ( 1 ) –––
munka tudja megfelel
fél nádsíp forrás
: gondol elhagy esküvő
előszed hátsó igazság
szíves kivet vezető
: felhő kivérez dallam
szentbárány ismerős tüdő
ölében szűk pirítósszabadság
: jut alapos agymosás
kétségtelen eső ömlik
nincs határozott újságárus
: simul messze alatta
raklapok mögött vacok
fortélyos ember túlél
: hamar szeret komolyan
élvez kallódva természet
fekszik szutykos sivárság
: méretre kezd mélyíteni
akar kényes gyertyacsonk
színekben látni ország
: olyan mosoly néha

VIVACE
––– ( 2 ) –––
torzul aggódó jelenés
szertelen kantele zihál
: ragad nyirkos arany
hibátlan hajszálból jóslat
tegnap siralmas álom
: rács sodrása folytonos
fáradt kötélhíd dadog
szélvédett helyen végez
: nyomban három követés
árvul keserves falióra
kénye párosan szépül
: frissen érkező dráma
szirmai nyitva esernyő
mézízű vélemény szitál
: ingyenes párát nyeldekel
tapasztalat hoz kikötőt
kültéri folytatást vállal
: néz kétségbe naponta
meztelen próba része
van járható sötétség
: ünnep dúdol tenger

VIVACE
––– ( 3 ) –––
kívülről végrehajt élet
ültet sámándob heghamu
: meglepő viszont tűnik
szemétben hever kenyér
céltalan változat ismer
: lobog zongorás virágút
ugyanott nyálfoltos takaró
komorul penészes szemfedő
: rothad kottázó káposzta
sohasem hullámzó térkép
álcának higgadt zsákfalu
: szakadék tűnik szélén
ondolált jégtömb rendez
érvényben viaszos égbolt
: sétatávolság zsírt kerül
bánatnak időben ugyanaz
irgalmas mutatvány hazasír
: révedve múltat szemponthoz
mohosban repeső irattömb
cseléd görnyed boríték
: szabvány boronát fészkel
( furioso )
ikravert festmény ismét
híján áttörés füstcsík
: fekete ellenpont alkalom
vágyszárny nevel időcél
kerítve felmondó értelem
: akasztás rendel tömeges
bőrkötés ellen szappan
kimenet illatos koponya
: gáznemű nyomon mellett
MÁSODIK SZÍN
PARLANDO
––––––––– ( 1 ) –––––––––
gondol elhagy esküvő
felhő kivérez dallam
: jut alapos agymosás
simul messze alatta
hamar szeret komolyan
: méretre kezd mélyíteni
olyan mosoly néha
ragad nyirkos arany
: rács sodrása folytonos
nyomban három követés
frissen érkező dráma
: ingyenes párát nyeldekel
néz kétségbe naponta
ünnep dúdol tenger
: meglepő viszont tűnik
lobog zongorás virágút
rothad kottázó káposzta
: szakadék tűnik szélén
sétatávolság zsírt kerül
révedve múltat szemponthoz
: szabvány boronát fészkel

PARLANDO
––––––––– ( 2 ) –––––––––
jut alapos agymosás
gondol elhagy esküvő
: felhő kivérez dallam
méretre kezd mélyíteni
simul messze alatta
: hamar szeret komolyan
rács sodrása folytonos
olyan mosoly néha
: ragad nyirkos arany
ingyenes párát nyeldekel
nyomban három követés
: frissen érkező dráma
meglepő viszont tűnik
néz kétségbe naponta
: ünnep dúdol tenger
szakadék sikít szélén
lobog zongorás virágút
: rothad kottázó káposzta
szabvány boronát fészkel
sétatávolság zsírt kerül
: révedve múltat szemponthoz

PARLANDO
––––––––– ( 3 ) –––––––––
felhő kivérez dallam
jut alapos agymosás
: gondol elhagy esküvő
hamar szeret komolyan
méretre kezd mélyíteni
: simul messze alatta
ragad nyirkos arany
rács sodrása folytonos
: olyan mosoly néha
frissen érkező dráma
ingyenes párát nyeldekel
: nyomban három követés
ünnep dúdol tenger
meglepő viszont tűnik
: néz kétségbe naponta
rothad kottázó káposzta
szakadék sikít szélén
: lobog zongorás virágút
révedve múltat szemponthoz
szabvány boronát fészkel
: sétatávolság zsírt kerül
( furioso )
ikravert festmény ismét
híján áttörés füstcsík
: fekete ellenpont alkalom
vágyszárny nevel időcél
kerítve felmondó értelem
: akasztás rendel tömeges
bőrkötés ellen szappan
kimenet illatos koponya
: gáznemű nyomon mellett

HARMADIK SZÍN

RUBATO
–––––– ( 1 ) ––––––
gondol elhagy esküvő
simul messze alatta
olyan mosoly néha
nyomban három követés
néz kétségbe naponta
lobog zongorás virágút
sétatávolság zsírt kerül
felhő kivérez dallam
hamar szeret komolyan
ragad nyirkos arany
frissen érkező dráma
ünnep dúdol tenger
rothad kottázó káposzta
révedve múltat szemponthoz
jut alapos agymosás
méretre kezd mélyíteni
rács sodrása folytonos
ingyenes párát nyeldekel
meglepő viszont tűnik
szakadék sikít szélén
szabvány boronát fészkel

RUBATO
–––––– ( 2 ) ––––––
felhő kivérez dallam
hamar szeret komolyan
ragad nyirkos arany
frissen érkező dráma
ünnep dúdol tenger
rothad kottázó káposzta
révedve múltat szemponthoz
jut alapos agymosás
méretre kezd mélyíteni
rács sodrása folytonos
ingyenes párát nyeldekel
meglepő viszont tűnik
szakadék sikít szélén
szabvány boronát fészkel
gondol elhagy esküvő
simul messze alatta
olyan mosoly néha
nyomban három követés
néz kétségbe naponta
lobog zongorás virágút
sétatávolság zsírt kerül

RUBATO
–––––– ( 3 ) ––––––
révedve múltat szemponthoz
rothad kottázó káposzta
ünnep dúdol tenger
frissen érkező dráma
ragad nyirkos arany
hamar szeret komolyan
felhő kivérez dallam
sétatávolság zsírt kerül
lobog zongorás virágút

néz kétségbe naponta
nyomban három követés
olyan mosoly néha
simul messze alatta
gondol elhagy esküvő
szabvány boronát fészkel
szakadék sikít szélén
meglepő viszont tűnik
ingyenes párát nyeldekel
rács sodrása folytonos
méretre kezd mélyíteni
jut alapos agymosás
( furioso )
ikravert festmény ismét
híján áttörés füstcsík
: fekete ellenpont alkalom
vágyszárny nevel időcél
kerítve felmondó értelem
: akasztás rendel tömeges
bőrkötés ellen szappan
kimenet illatos koponya
: gáznemű nyomon mellett
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