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NAGY HAJNAL CSILLA

Anyu

Múltkor kigondolta, hogy a strandra csak
ebéd után megyünk ki, délelőtt pedig
felkelünk, és megiszunk egy kávét a városban,
miközben a napi híreket olvassuk.
Azt is hozzátette, eldöntötte,
hogy átváltozik férfivá, és
nevetett.

Azt mondta, már csak töke nincs,
de az a legtöbb férfinak úgyis csak
névlegesen van.

Ezután kibontotta szárnyait,
az egyik tolla mögül cigarettát húzott elő,
mire én emlékeztettem, hogy ez sem
olcsóbb hobbi, mint
a fényképezés.

Igaz, igaz.
Tovább nevetett, bár már
egy ideje semmit sem talált igazán
viccesnek.

Ugye aputól örököltem a humoromat?
És ahelyett, hogy megsértődött, vagy
legalább válaszolt volna,
mindössze elpöckölte a félig szívott
cigarettát,
és működésképtelen szárnyain
átrepült a szomszéd szobába.

megcsinálni. Így szeretném leírni. A kapott metszés-
pontokat összekötjük, az így kapott húrfelező merő-
leges a földfelszínnel alkotott metszésvonallal. Az 
olvasó elvárásai igen kis valószínűséggel azonosak 
a leíróéval, még ha ez az írás didaktikus, meghatá-
rozott cél érdekében készült is. Ezen segíthet az első 
benyomás, az elképzelés–befogadás feszültségének 
kiporciózása. Minden mondatot újra olvashatsz vagy 
átírhatsz. Az a hely, ahol egyetlen, biztos értelmét 
találnád ezeknek a szövegeknek, nem látható. A tűz-
behajítás pillanatáig tudsz választani: továbbolva-
sod, vagy…

Minden külön értesítés helyett közlöm, hogy alulírott 
szubjektív okok miatt ismeretlenné vált, minden ká-
ros tevékenységet beszüntet, még marginálisan sem 
gyakorolja a művészetet.

Ezután minden erkölcsi és anyagi felelősséget vállalok 
a tetteiért, gondolatait rendszeresen ellenőrzöm és 
szükséges mértékben korrigálom!
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Hétfő

Azóta nem beszél velem,
mióta a boszorka, akihez elrángatott,
végignézett rajtam, és
egy gúnyos mosollyal azt mondta, hogy
mégsem ő, hanem én vagyok
Jézus
negyvenkettedik reinkarnációja.

Séma

1.

Színtelenek
a falak
egyetlen közös szobánkban
akárhányszor festjük át, így
marad.

2.

Átlátszó
a szeme
méterekkel minden alatt
vagy sosem volt színe
semminek.

3.

Semminek
felelni meg
mégis annyi, mint
az udvaron hagyni kint
magunkat.

SZŰGYI ZOLTÁN

Kéziratrészletek

Első nap

 A NAP   A HOLD
kel:    7 32 kel:  15 40
nyugszik: 16 03 nyugszik:  6 14

Miután végképp megbékélt döntésével, hogy nem használja fel mottóul sem a rousseau-i ha nem is érek 
többet, de lagalább más vagyok, sem az éluard-i nincsen nagyság az előtt, aki növekedni akar gondolatot, 
megkönnyebbülten felsóhajtva vette kezébe a tollat, még egyszer végigpörgette a bőrfedelű füzet szürkés 
lapjait, és az első oldalt üresen hagyva írni kezdett.

nem történhet semmi sem véletlenül
minden előre kitervelt
minden gondosan megszerkesztett
minden olyannyira tökéletesen megalkotott
hogy csak egészében tűnhet el

Gondoltam: Hadd szóljanak a napok; és hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága! 


