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NAGY DÁNIEL  
Testhőmérséklet  Néha elkezdek izzadni. Látják is rajtam, hogy éppen izzadok. De senki sem szól. Ezért izzadok tovább.  Most is izzadok, miközben robogok át a Margit hídon. Valamiért most hidegen hagy mindenkit az izzadásom.  Nem tudom mi van az emberekkel. Eddig mindig szóltak, ha izzadtam. Udvariasan mondták: „Elnézést uram, Ön izzad”. És én nagyon megköszöntem,  hogy felhívták erre a problémára a figyelmem.  Ilyenkor kicsit zavarba jöttem, de máris jeleztem, hogy szerencsére van nálam egy cserepóló. Ekkor mindenki  nagyon megörült, megdicsérték pólóm anyagát, sőt, gratuláltak kiváló jellememhez, hogy már fiatalon ilyen felkészülten állom a sarat az élet megpróbáltatásaival szemben.  De most senki sem szól hozzám.  Izzadok Budán, és izzadok Pesten. Közben várom, hogy valakinek elmondhassam: a testhőmérsékletemet én így szabályozom.  
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Boldog  1. Nagyon boldog voltam, mert ma féláron moshattuk le a kocsit, és közben el tudtam magyarázni Lucának, mi is az az oktánszám.   2. Nagyon boldog voltam, mert mikor nagyi megkért, hozzak be egy fél dinnyét a garázsból, tudtam, hogy ma biztos elegendő folyadékot visz a szervezetébe.  3. Nagyon boldog voltam, mert azt álmodtam, hogy Albániában elfogadják az Erzsébet-utalványt, és vissza is adnak belőle.  4. Nagyon boldog vagyok, mert még mindig emlékszem a napköziben lassan összehúzódó sebek illatára, és a stadion-magányban szerzett góljaimra.  5. Nagyon boldog vagyok, mert tegnap először láttam a pékségben, ahogy a hideg lekvár összebújik a tészta melegével.  



2019. január    49 „6. Nagyon boldog voltam, mert Kristóf makacs bokasérülése után  Peti bácsi jelezte, hogy ne aggódjunk, Kristóf a jövő héten már újra pályára léphet.  7. Nagyon boldog voltam, mert apa végre kiváltotta a horgászengedélyt, így most már végre nem szegjük meg a törvényeket.   
Aki szerelmes  Aki szerelmes, szerelmes regényeket vesz. Aki nem szerelmes, az is vesz egy-két  szerelmes regényt. Aki nem szerelmes,  de szerelmes akar lenni valamikor,  azért még ő is beszerez néhányat a biztonság kedvéért.  Én viszont még nem szereztem be egyet sem. Azért nem, mert én most nem szeretnék szerelmes lenni.  Pedig tudom, milyen a szerelem. Puhítja a bőrt és méregteleníti a szervezetet. Na, akkor miért nem  akarsz szerelmes lenni? Azért, mert sok a dolgom.  Sok kis apró jelentéktelen dolog, de azok egyszerre,  egy időben. Például ezért nem. Ráadásul itt az ősz. Mázsányi lombhulladék, bokrok apró termesei a kertbe.  Ezekkel mi lesz szerinted, ha szerelmes leszek?  Szóval most nem leszek szerelmes.  Ha majd eltakarítom a szemetet  az udvarról, és elintézem a dolgaim, akkor utána lehet róla szó. A szerelemről.  Utána lehet, hogy én leszek a legszerelmesebb,  a szerelem zászlóvivője, egy reklámguru,  aki a szerelmet promótálja, de addig nem. Majd ha szerelmes leszek, szólok. Ti viszont nyugodtan legyetek szerelmesek. Én nem bánom.  Éljen a szerelem, de tényleg! 




