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Július 29.
3.
Hihető mese. Gyufafejnyi fény.
Egy ösvény. Netán a híd maga.
Amin átvonulnak a batyuzók
innen oda.

Július 30. 
In memoriam Kántor Péter (1949. november 5. – 2021. július 21.)

(A naplóbejegyzésekben a Kis éji ima, Kis éji ima 2, De amikor madarak…, Tua res agitur című 
Kántor Péter versek szerepelnek.)

Nagy Betti

Egymondatok augusztusban

Augusztus 1.
Kicsit félek ezektől az egymondatoktól, mert vagy nem tudok majd semmi okosat írni, vagy majd 
be sem áll a szám, és túllépem azt az egy mondatot vagy, mert annyira unalmas vagyok, mint ez 
az augusztusi vasárnap délután.

Augusztus 2.
A strandon belerúgtam egy kőbe, és most a bal lábamra sántítok, Badacsonyban Karcsi sántítva 
jön elém a büféből, egyetértünk abban, hogy megöregedtünk.

Augusztus 3.
Dicsekszem megjelent új kötetemmel a lábdihegyi strand büféjében, az asztalon rizling fröccsök, 
frissen csapolt meggysörök, örülök, mert az asztaltársaságnak tetszenek a verseim.

Augusztus 4.
Szomszéd macska (róla írok majd még, ha megéli ezt a hetet) kétségbeesve nézte, ahogy duzzog-
va pakolok be a kocsiba és hazaindulok, én kétségbeesve néztem mellettem az úton a duzzogó 
napraforgókat, mert ez már a nyár vége.

Augusztus 5.
Van három rózsám az erkélyen - Rózsa 1, ő már nagy, Rózsa 2 és Rózsa 3, ők még kicsik, már két-
szer megmentettem a haláltól ezt a két kicsit - akiket jó látni most a szemerkélő esőben, ahogy 
nyújtózkodnak és zöldítik leveleiket.

Augusztus 6.
Gébárton Magyar Hajni bulijában vagyok, jaj, milyen szomorú dolog ünnepelni azt, hogy eggyel 
kevesebb az aktív igazi zsurnaliszta…

Augusztus 7.
 B-kategóriás horrorfilmeket nézek, és ezenkívül nem csinálok semmit, na, jó főztem egy levest.

Augusztus 8.
Felmelegítettem a tegnapi levest, ha én vittem volna el a lottó ötöst, akkor sem önteném ki, 
mert finom lett, még megnézek egy horrorfilmet, aztán fekszem, mert holnap dolgoznom kell, 
ugyanis, nem én vittem el a lottó ötöst.

Augusztus 9.
Arany Horváth Zsuzsával és Pezzetta Umbertóval meglátogattuk Bari Janót a zalaszentlászlói 
festőtáborban, vittünk neki tüskéskörte pálinkát, drága Janó még mindig olyan kicsi és mosoly-
gós, mint három éve.

Stano Cherny (Szlovákia, Mexikó): Cím nélkül – 2013
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Augusztus 10.
Voltaképpen rohadtul nem történik velem semmi, annyi a sétám (naponta kétszer, egyszer arra-
felé, egyszer meg vissza), hogy átmegyek a Csány térről, az Ady 62-be, ezt is rendszerint kertek 
alatt teszem meg, úgy rövidebb 50 méterrel.

Augusztus 11.
A forró aszfaltra hulló eső szaga…  jaj, Istenem, mindjárt vége a nyárnak! vettem ki ezért gyorsan 
egy nap szabadságot péntekre.

Augusztus 12.
Utálom a városi galambokat, koszosan és dagadtan totyognak a buszmegállóban. Hülye galam-
bok, miért nem repültök ki az erdőbe, vagy ki a rétre?!

Augusztus 13.
A rigókat viszont csípem.

Augusztus 14.
Lementem a lábdihegyi termelői piacra, Skera padlásról lementett koszos könyveket árul, 
kezembe nyomja Végh Antal Miért beteg a magyar futball-t, anno 60 forint volt, Skera túlárazza, 
mert antik könyvnek gondolja, sértődött, hogy nem veszem meg, látom a szemén.

Augusztus 15.
Igazi magyar kánikula, a badacsonylábdihegyi strandon bőgatyás betyárok alsónadrágra vetkőz-
nek -  átlógtak a tördemici szürkemarha fesztiválról - és csobbannak a vízben.

Augusztus 16.
A rózsák átvészelték a zalaegerszegi vihart, sőt Rózsa 1. három sárga virágot hozott.

Augusztus 17.
Tamara megnézte a neten, hogy meddig él egy macska (nem csak szomszéd macska, hanem álta-
lában egy normál macska) hát, elél vagy húsz évig, vagy tovább, úgyhogy jövő héten is vihetem 
neki a kaját… ez túl fog engem élni!

Augusztus 18.
Szomszédasszonynak is dicsekedtem az új kötetemmel, belelapozott, figyelmesen elolvasott egy 
oldalt, aztán nevetett: „hogy te milyen hülyeségeket tudsz össze írni!”, nem mertem szólni neki, 
hogy az nem egy vers volt, hanem a tartalomjegyzék.

Augusztus 19.
A Római úton autóval közlekedni életveszélyes, részeg gyalogosok, kretén bringások ugra-
nak-gurulnak eléd, a tűzijátékra igyekeznek Badacsonyba, arra, amiről én lemaradtam.

Augusztus 20.
De a szigligetit még láthatom az erkélyről, reszkessetek kutyák-macskák-vaddisznók-aranysaká-
lok-őzek, jön a durrogtató ember!

Augusztus 21.
Csak durrogás volt, semmi tűz, meg semmi játék, a felhőktől márványos égen a telihold mel-
lett, mint egy pimasz szeplő az esthajnalcsillag vigyorgott, a távolban a túlpart fényei, a hegyen 
Ranolder kivilágított keresztje… szeretek itt lenni.

Augusztus 22.
Hazajöttem, vagyis vissza a városba, nem szeretem ezt a várost, de gonosz vagyok, hiszen nem 
ártott nekem! bocs, város, igyekszem szeretni téged.

Augusztus 23.
Na, most tényleg, a koszos, öreg városi galamboknak nincsenek fiókáik? nem látni fiatal galam-
bot, vagy gyerekgalambot sehol, hol vannak?   vagy nekik már volt eszük és valahol messze 
önmegvalósítanak?

Augusztus 24.
Balázs hívott, hogy jön haza, talán Misi is átjön, hoz egy cigit nekem, meg egy kaparós sorsjegyet, 
amiben ő nem hisz, mert matematikailag nem nyerhetem meg azt a vacak 25 milliót, de miért 
nem?!

Augustus 25.
Azt mondta a gyerek a telefonba, hogy „olyan sűrű   a program”, nagyon vigyáztam, hogy ne 
legyen csalódott a hangom, mikor azt mondtam, hogy „jó, nekem is sok dolgom van”…  most 
megszáradt szendvicsekkel ülök a konyhában.

Augusztus 26.
Messengeren írt Szuzi, hogy gimnáziumi évfolyam találkozó lesz – nem írom le, hogy hányadik, 
mert magam előtt is titkolom -, rögtön zavarba jöttem, hogy mit veszek fel.

Augusztus 27.
Ha nem lennék ilyen dagadt, talán találnék valami ruhát a szekrényben, de augusztus 31-ig vála-
szolnom kell, hogy megyek-e a gimnáziumi találkozóra (addigra nem fogyok le, az tuti), új ruhát 
biztos, hogy nem veszek, ezért csak két megoldás van, lemondom az egészet, vagy felvállalom, 
hogy dagadt és öreg vagyok egy százéves szettben, és reménykedem, hogy minden volt osztály-
társ dagadt és öreg.

Augusztus 28.
Szombat reggel beviszem a laptopot az ágyba és szörnyen rossz amerikai filmeket nézek, és nem 
kelek fel.

Augusztus 29.
Paradicsomleves és cukorborsó főzelék (nem ide valósiaknak: zöldborsó), már nagyon unom, de 
ezekhez találok itthon mindig hozzávalót, majd az iskolai találkozón telezabálom magam!

Augusztus 30.
Kellett volna valami vicceset írnom, vagy valami nagy igazságot, de nem jutott eszembe semmi 
ilyen, lassan megszerettelek bennetek, akik most olvassátok, jó buli volt ez az egy hónap.
 
Augusztus 31.
Annyira megijedtem mindig, mikor elmúlni láttam a nyarat, most, hogy már öregszem, nem 
zavar, szép lesz ez a szeptember… 
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