
LIPCSEY EMŐKE / SVÉDORSZÁG / 

márciusi tézisek 

4. pont 
halál Palestrinára, aki állandóan ellenpontokon töri a 

fejét! 

1. 
(.) 
a Föld nagy árvizeiért minden valószínűség szerint 

Bocskai hajdúi 
felelősek. (Nem bizonyítható.) A fent elhangzott 

mondatért 
senki nem vállalt 
az elhanzottakért még a Vörös Brigádok sem 

) 
( • • ) 

a gálya a golyótól esetleg a gólyától származik. 
(..)) 
a kutya akkor is kifordított lábbal jár ha nem kell neki. 
Egy(gy)ik sem bizonyítható. A bizonyít hatóság 

határain kívül esik. 
Határainkon kívül esik 
az alma 
messze a kutyafájától fel hős(!) 
az ég felelős 
minden fent elhangzott kijelentésért 
Bocskai hajdúi járnak felhőben 
ezzel kiszámíthatatlan légköri jelenségeket okozva, 

tehát a Föld 
nagy árvizeiért minden valószínűség 
szerint 

2. 
Iil(l)a nadrágban fogadott fiával 
Csokonaival az elvhű k.belek többezer éves ál mának 

nagy 
felfedezőjével 
Tehát X. lila nadrágot visel 
X. viseljen lila nadrágot 
X. csak lila nadrágot viselhet 

3. kék frontos harcot kell folytatnunk. 
(.) 
a grófkisasszony ellen aki vásári körhintáról élvezi a 

balatoni szüret 
minden előnyét 
(..) 
Robespierre ellen 

aki 
- Engedelmeskedem az akusztika törvényeinek,-feleli 

Robespierre 
- szobám bútorzatát ezentúl nem képezi más csak 

egyetlen agy.-
Iga zul ásó pecsétes írást mutat fel: létünket 

beárnyékolja létünk 
(Persze mindenki kiröhögi és ismét Bocskai hajdúira 

hivatkoznak.) 
(...) 
a vérpadon még utoljára bekeni kezét a síkba vetített 

magasság hulla 
foltjai ellen. (Ám ez a kuruzslás semmit sem ér. A 

kommunikáció 
áldozatai 
úgyis mind tömegsírba kerülnek.) 

tanulság: giordano bruno is mágiahalált halt 

5. 
ke rubin csillag ül a fiú homlokán, ki Lápanyó lányát 

kérte 
feleségül. 
(••) 
lakodalmas részlet: 
EGYÉKIGYÉKTOTÓZZÉKLOTTÓZÉK 
A (...) a szélrózsa minden irányába elmarad 

mögöttünk 
rágott baromfi 
(megjelenik a színen egy patkány, mosolyog, s farkán 

kulccsomót 
zörget.) 
(....) 
- ami most körülvesz, csak a jövő árnyéka - mondja a 

fiú, s egyik zsombékról a másikra szökell, a láp nagyot 
loccsan és a fiú eltűnik a 

víz alatt. 
(zsombékéről zsombékére álmodik) 

6. 
( ) 
üres kép. 
(..) 
uniformisban gyönyörködünk az univerzum 

ajándékaiban 
képtelen üresség 

kép: hang: 
UNI VERS UM mielőtt a hetedik pontot 

= ? kőtáblába vésnénk, elharapjuk a 
UNIFORMIS Billentyűket. 
Léggyökereink lineáris b urokban születtek 

ELEK IS: ...ha tud 

HÉT 

tükör 


