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Megint furcsán indul a nap ( ☼ )

reggel hét ( 7 ) óra

elsőt ( 1. ) szarnak a galambok ( ال )

az iskolagondnok (☻) fia (☺)

felül a biciklijére ( ص )

és elkerekezik ( ى )

egy másik ( → ) iskolába ( ⌂ )

WEHNER TIBOR

(feljegyzés Marcel Duchamp sakk-naplójában) 

budadapest
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20 21

öntevékeny kísérlet

1. direktíva ellentétes irányú menetoszlopok spontán kialakulásának megfigyelése és 
    dokumentálása a metró deák téri (bp) állomásainak átvezető alagútjában 
2. direktíva (a nap más és más szakában és változó külső időjárási viszonyok között) 
    a megfigyelések tanulságainak megvonása
3.  direktíva dokumentumok megsemmisítése
4.  direktíva elvi összegzés
5.  direktíva menetrendmódosítási irányelvek kidolgozása és elvetése

7.  direktíva továbbutazás

a Város lebontása

ha már elviselhetetlen az a valami amelyet jobb kifejezés hiányában életnek neveznek akkor el kell készí-
teni a Város bontási tervét és aztán lépésről lépesre végre kell hajtani a tervet
először az öntetszelgő környezetidegen és környezetszennyező létesítményeket majd a jellegtelen szabvány 
épületeket kell lebontani (lakótelepek sat) de aztán elkerülhetetlen hogy sorra kerüljenek a vitathatatlan 
értékek a különleges objektumok (rendőrség) a Várost várossá tevő nagy múltú (halászbástyaszerű) 
emblematikus emlékek is 
miután megszabadultunk ezektől a masszív díszletektől – az utolsó áldozatok a kiemelkedő pontokra 
épített kilátók lesznek – szükségszerűen mintegy öntörvényeik szerint eltűnnek a terek az utak a sétányok 
is (nincs már hol és miért időzni és nincs már meg az az A és B pont sem ahonnan ahová el lehet vagy 
el kell jutni) és aztán már csak a csupasz tájnak nevezhető valaminő furcsa nyomokat viselő (beomlott 
alagutakat rejtő) háborítatlannak tűnő természeti közeg marad 
és ha majd véletlenül arra téved valaki és úgy vélekedik hogy ez tulajdonképpen egy élhető helynek tűnik 
– no lám már megint a frázisok – akkor ott eluralkodik majd a leküzdhetetlen érzés hogy itt Várost kell 
alapítani  
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