


PLT 15 /  2

                                                                                                                           Pont-Pont-Vesszőcske

Pamut Otthonka : Nyald a verset (mashup) 

Ej
Nyald a verset ne siránkozz, 
Ne szisszenj minden kis tanácshoz 

Hol méz     hol áfonya

Kis testem hangtalan remeg 

Egy a jelszónk 
Még ne 

Egy költemény vagyok neked 
Rád rímel ez a lüktetés, 

 a méz   az áfonya 

Csak _____  a verset    
Ne kívánkozz

Nem én sikoltok 
A Föld dübörög
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Csak szimpla leírás ! Esetleg egy kis érzelem.  

A vendégszövegek kivételek. 

PLT - Plateau - plató - fennsík - magasföld

Nem hegy és nem  alföld.  Egyik sem  vagy  épp mindkettő   -   
köztes állapot. A tér kitárulkozása. Színpad. Leszállás és 
felemelkedés. Elrugaszkodás. Pihenő. "Inneni-onnaniság¹"     

Plateau live-art'zine :: Dénes Imre, +36 (06) 70 261 9660 

HU-2200 Monor, Váci M.u.34.  mail: imre.denes@gmail.com 

digitális Plateau / letöltés :  http://www.plateau-zine.blogspot.hu

  ¹ feL.L.               ...../ 30

http://www.plateau-zine.blogspot.hu/
mailto:imre.denes@gmail.com
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                                                                                                                                     KASSÁK  2019

2019 márciusában két ember, egy férfi és egy nő  vagy egy nő és egy férfi 
megáll a Bulcsú utcai Kassák emléktábla előtt. 
A nő papírlapot ragaszt gondosan a falra.  A papíron gépelt írás, egy vers. 
Ezután egy tubust vesz elő és a lapot gondosan bekeni mézzel. 
Amikor végez, visszajön a jelenetet vevő kamera mellé. Most együtt 
mennek oda a falhoz , a nő és a férfi avagy férfi és nő és elkezdik lenyalni 
a mézet a versről. 
Azután kijönnek a képből, a kamera ráközelít az írásra Kassák Lajos 99. 
számozott költeményére. 
A maradék méz lassan csorog végig a versen. 

* 
nő : Syporca Whandal 
férfi: Tóth Gábor 
zene: tgnoiz 
videó: the UNINTERESTINGandBORING FACTS 
youtube: https://www.youtube.com/watch?v=SI-OzwIU9Dc&feature=share 
rákeresés: Kassák 2019
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                                                                                             Kassák Lajos: 99. számozott költemény

99 (Nem könnyű ez az élet…) 

Nem könnyű ez az élet nem átlátszó mint az üveg s nem az a folyó amiben elfolyik sorsunk a 
csöndes partok között 
akármit tapintok meg sajog ujjaim érintésétől akárha kések lennének ezek az ujjak vagy görcsös 
nehéz dorongok 
megborzong a lány ha kezet fogok vele és engedelmeskedik az anyag amin reggeltől estig s néha 
éjszaka is munkálkodom 
apának és anyának érzem magam s ösztövér szolgának aki szörnyű teherrel menetel a hegynek 
fölfelé 
végtelen út ez fénnyel és árnyékkal bevetetten virágokkal bevetetten amik társaink nekünk a darab 
földön s a fejüket lehajtják ha eltávozunk tőlük s mi eltávozunk szüleinktől elhagyjuk gyerekeinket 
s a fehér jegenyesort a kertek alatt 
de nézz csak körül nincsenek közöttünk távolságok 
ezer irányból ezer torokkal éneklik ők az én nótáimat 
s úgy élnek valamennyien ahogy én élek egy darab földön 
mélyen legyökerezve 
árnyéktalanul 
a levegő áramlásaiban.
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