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    Szilágyi Ákos 

 

Két szép szék kell de 

 

              Blues* 

 

 
 

[Bartha Ágnes Az Ítélet című zománképe] 

 

 

két szép szék kell de két szép szék 

minden megvan ha 

van két szék 

minden megvan ha 

van két bármi  

ami nincs ami van 

legyen az akármi 

 

 

két szép szék kell 

de két szép bármi 

két szép bárszék 

a bárban bármi 

bárszék bárszék 

habár ez nem szék 

itt van e székláb 

ezzel verd szét 

 

__________________ 

* A hangzó változatot lásd a honlap Hangok legördülő 

listáján.  
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két szép szék kell 

de két szép kő 

kőszék kínszék 

de rettentő 

mért épp szék kell 

ne kérdezd - mászok 

nincs rá de nincs rá 

ész-ok - mászok 

 

még két szék kell a 

két szép székhez 

székek sorfala 

szék nyom székhez 

székcsere 

üdvcsere 

hadsereg érkez'  

fő hogy a székek is 

érezzék ezt  

 

szék kell de szék kell 

az észnek szék kell 

trónszék trónszék 

de forgószék kell 

szék lesz asziszem 

ebből szék lesz 

ne nagyon ülj rá - 

villanyszék ez 

 

ész kell a székhez 

az észhez szék kell 

hisz minden szék 

az észben székel 

rettentő szék 

de kínszék jajszék 

készen van már az 

észvesztőszék 
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szék szék szék kell 

de két szép szék 

szék kell az észnek 

vesztőszék 

másképp a székek 

szétosztása 

nem megy az észnek 

székfosztása 

 

szék volt a világ 

szék volt szék lesz 

így ér föl az a  

széksor a Székhez 

így illeszkedik 

kezdet a véghez 

szék-képpen a szék 

rész az egészhez 

 

szék kell a széknek 

szék hol székel 

egyik széknek a  

másik szék kell 

két szép szék kell 

de két szép székhely 

hely kell a helynek   

de bársonyszékhely 

 

két szép szék kell 

de két szép szó 

két szép szószék 

csak szó szó szó 

szószék szószék 

de álomszék 

ide szék oda szék - 

osszuk szét 
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minden szép lesz 

ha egyszer kész lesz - 

két-két székláb  

de minden székhez 

jó lesz ha meglesz 

ha meglesz - ébressz  

ez a szék az a szék 

álomszép lesz 

 

két szép szék kell 

de villanyszék! 

székek közt ez a 

legszebb szék 

hússzék vérszék de mészárszék  

hereszék csereszék 

kalodaszék 

 

így feslik az a sok szál szét 

okok és okozat így szök szét 

igenis tisztelt esküdtszék 

két szép szék kell 

de két szép szék kell 

de két szép szé-hé-hé-hék! 

 

 
 

[Szilágyi Ákos: Két szép szék kell.  

Palatinus, 2005. 55-58.l. A kötetet  

Bogdán Csilla tervezte  

Bartha Ágnes zománckép-  

sorozatának felhasználásával] 


