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Az opálos kékes-zöld isteni kocsonyaszpikagyvelő fénye egy gótikus katedrális
apszisában lebegve, ahol a reinkarnációs burkok kifogyása miatt a testetlen lelkek
szárnyalásának fájdalmas villódzása sztroboszkopikus théta hullámokat kelt a
gyülekezet kollektív tudatának körében.
Az Isteni Lelket kísérő fehér szárnyú, zöldes-arany gyíktestű, pávatollcombú
angyalkák a transzelektronika hagyományos koreográfiájával repkednek az oszlopok
között, míg a Halálbasszus sóhajtásai ellenpontozzák az újjászületésre váró
halálraítéltek megszólítását és bevonulását celebráló kórus énekszekcióit.
Basso Profundis.
A fehérszínű istenagyvelő ejakulálása a memetikusan barázdált tudatra akkor amikor
a Föld kiterjeszti kérgét két tablá belépésére. Ekkor kezdetét veszi a felfektetett
résztvevők korbácsolása, melyet a birodalmi gong 7/4-es periódusában történő
megszólalása indít, tagolva a deem fázisban eltolt, de a szimmetrikus
basszuslüktetések sorozatait is.
Az egész tételrészt átszövi a „chronos protos” görög szelleme, mely arányos és
kifinomult egységekbe foglalja e kollektív egzaltáció zenei rendjét, összhangba hozva
az emberi kultúra és jogrend szokásait az egyetemes idő törvényeivel. A
harangütések hagyományos tételzáró formulája lépteti be a Gāyan Uttejak Orchestra
által játszott Nagy Királyi Periódust mely egyben megszabja a korbácsolás
minőségét. Ez hozza lendületbe a elektrolictorokat, így a szertartás lassan a végső
fázisába lép, ahol a ritmikai cumulonimbuszok és asparagusok jelzik a kivégzett
lelkek magas röptét.
Ne habozzon, Tulpát fogyasszon!
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transociety tulpa = bass tulpa-s in memaspic, tulpara-rasa, tulpanta rhei, para-tulpa ,
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tulpantomim, tulparanoia, tulpa-siriasis, tulparagenesis, tulpassio, tulparalipsis,tulpapilla,
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tulparosmia, tulparorexia, tulpassabilis, tulpastorale,tulpantographia,
tulpassacaglia,etc,etc.,
and

mea tulpa
from

Encyclopadeia Guolactica
(Hortobágyinak Látszó 28.Oct.2009. www.guo.hu . A "Vári Kutyák & Cicák" honlap
levelező tagja.)

