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KOMOR ZOLTÁN digitális montázsok

TÁRSASJÁTÉK 2 FŐRE / ÍME A PIROS KÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK:
2. Csajkovszkij estre mész, de miniatűr balerina költözik a húgycsövedbe! A feje tetejére áll a világod! Lépj a CÉL mezőre!
Ez lesz mostantól a START meződ. Haladj visszafelé, neked a START mezőbe kell eljutnod, hogy győzz! Ha útban visszafele
újra rálépsz erre a mezőre, ismét nagyot fordul veled a világ. Akkor a START mezőre kell lépned, és a CÉL‐ba eljutnod.

4. Azt akarod hogy igazi legyen a halál – tűéles és dolbi digitál, igazi vörös szembőr látomás‐re�enet – legyen kocsonya‐
táltos, áradó, hardcore és barnahínáros. Aki előrelátó, már életében elkezd rothadni. Ugorj hát előre három mezőt!

6. Darabok – testszag – túl sok éghető anyag – húshorog és vicsorgás a zsebekben – ez most egy fapados élet, ami nyomja
mindenkinek a seggét. Olyan nyakörvet kéne gyártani, aminek mindkét vége hurokban végződik. A következő körben te
nem dobhatsz, annyit kell lépned, amennyit a partnered dob!

8. Bekopog a nőgyógyász, és azt mondja, elvetetnek a szüleid. Ennyi év után kockázatos a műtét, ha nem jön össze, vé‐
letlenül túléled. De szerencsére a mai orvostudomány már csodákra képes, rendben kinyiffansz! Ugorj a START mezőre!
(Ha lakik egy balerina a húgycsövedben, akkor a CÉL‐ba... Lásd: 2‐es mező.)

10. A városban egy nő varrógépet szült, amely tollakat tűz a madarakra, a madarakat pedig fel az égre, hogy az eget
végül a szerelmesek lelkéhez varrja örökre. Lépj a játszótársad mellé, arra a mezőre, amin ő áll. Ha körön ácsorog, és fel‐
adata van, azt a feladatot neked nem kell teljesítened!

12. Megéri egy játék mia� kísérteni a sorsot? Adományozz egy évet az életedből a játszótársadnak! Te egy évvel keve‐
sebbet fogsz élni, ő viszont egy évvel többet. Ha vállalod, újra dobhatsz. Ha nem, akkor kimaradsz egy körből.

14. Szerepcsere! Fókavadászok nyúzzák le a saját bőrüket, és felöltözte�k a sarkvidéki állatokat! Cseréljétek fel a bábuitok
pozícióját, ha eddig i� álltál, a partnered fog i� állni ezentúl, te pedig az ő helyén!

15. Erről a mezőről addig nem mehetsz el, amíg nem tudsz egy mondatot alkotni, amiben szerepel a következő három
szó: "bánatcukor", "koponyavarrat", "bútorbolt". Amíg nem sikerül, kimaradsz.

17. A megélt pillanatok szavakká alakítása olyasféle műtét, mint a házi ölebek kasztrációja. A végeredmény nem éppen
szívderítő. Amit a következő körben dobsz, visszafelé lépd le!
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Ladik Katalin: Tranzit Zoon (Eger, 2015)



30 31

Ladik Katalin: Tranzit Zoon (Eger, 2015)




