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SZKÁROSI ENDRE

Ugo és a nagy sötét halál

Hármat pendült az ágyamon a rugó,
amikor hallom, hogy meghalt Carrega.
Régi az új, ó, de új a régi is, új ő
is, hiszen régről ismerem, ha régen
volt, ami ma volt, azaz harminc éve.
Konyhában ültünk, ifiasszony duzzog,
s elemében, mint mindig, az érzelgős Ugo.
Kisanyám, a te ifjúi éveid, így ő,
dupláját mérem már magamra, téboly.
Eközben elkészült a tészta, s a nő
lelépett nemsoká. Jobban tudott a mester
mindig valamit – így jó, de tényleg,
jól tudott valamit mindig: amit éppen
csinált. Megszeppent, vágybeli playboy, 
szó, szín, forma örök határán járt oly
léptékkel, mint ki tévedni nem, úgy, ott,
álmában néha egy picit. Na de, vélem,
ha volna oly ötletem, annyi zúgó
vénám, éltetném hosszabban a holtat;
de mivel szerintem ma is él az Ugo,
halasztanám a hosszát, hogy éljen.
Marokra mind, kit bosszant az éter,
egye meg a főztjét az, aki tort ad.

UGO CARREGA

10 mondat az anyagi költészetről

1 minden nyelv

2 nem látom hát miért kell a költészetnek továbbra is csak szavakkal élnie

3 érzékeim visszautasítanak minden olyan elméletet amely nem gyakorlatias

4 azt írom amit gondolok abban a pillanatban amikor írom és gondolom

5 olyan művészetre van szükségünk amely a művészet tudománya is egyben

6 annak amit írok azt is meg kell jelenítenie ahogy írom

7 egy kő az egy szó

8 egy jel a lapon az egy grafikai kő

9 semmit nem tudok írni arról amit csinálok mivel csinálom

10 a nyelv minden

„Ha a »szerelem« szót összefirkálom, akkor szerelmes firkáról vagy egy összefirkált szerelemről 
van szó?”
(Ugo CARREGA, Accenni sul mio fare, di uno poco abituato a dire agli altri, del suo fare = Nuove 
Scritture. Ricerche verbovisuali delle seconde avanguardie tra attualità e tradizione, atti del convegno 
[Rovereto, Mart, 17–18 ottobre 2003], szerk. Roberto ANTOLINI – Massimo RIZZANTE – Giorgio ZANCHETTI, 
Nicolodi, Rovereto, 2005.)

„Olyan művészetre van szükségünk, amely a művészet tudománya is egyben.” 
(10 proposizioni per la poesia materica.)

„Senkinek nincs bátorsága a saját álmai szintjén élni.” 
(Ugo CARREGA, 50 modelli d’uso, pubblicato per la prima volta al ciclostile in occasione di una 
mostra al Mercato del Sale nel 1978.)


