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Tandori Dezső

Lapozás
… Köszönettel 
FRIED István 
összehasonlíthatatlan 
összehasonlítónak, 
hogy figyel rám és 
hisz bennem. 
Ez az írás egy régi kezdemény 
(enyém) 
folytatásának készült, 
de ahogy Ő kései 
mesterem lett (és sose 
késő!), lett már így az Övé.

Szalámi végrendeletem

 – Új szeletelések –
Szeldelések, lásd habok (szelés
hérakleitoszian)

 1. A legtöbb dolog úgy jó, ahogy van. Csak akkor legyen is úgy.
01. Ez nem rólad szól, ha nem rólad.

Ez nem rólam szól, ha nem rólam.
Ez nem rólad szól, ha nem stb. (Nem szól.) S nincs „hanem”.

17. „Nincs más hátra”
Már nagyon kevés időm van hátra.
Főleg előre.
Ez visszfelé nem érvényes.

18. Vagyis: Időm, ha előre van, nem érvényes hátra.
De fordítva igaz-e? Vagy az egész: fordítva?

12. Én nem mind egyet csinálok.
A nem mindegyet csinálom.
Ha nem mindegyetcsinálok,
javítás:
ha nem mind egyet csinálok,
a mindegyet csinálom.

18. Senkire még csak nem is szarok:
urológiai műtétem után
csak az van, hogy tudjak pisálni.
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 19. Francot pisálok én rád!
Csak magamnak pisálok.

  5. --- Így se lehet élni. Ís gyel tehel énli!
De másképp még ennyire se.

77/D. Illusztráció: társam: már neve sincs: verébke:
 Egy nagy életkort megélt kisveréb ő.
 Egy nagy kisverébéletkort élek épp.

  8. Mi lesz?
Mint micsoda?

 21. Elaludni csodás.
És mindegy, micsodás.
Ezt motyogom elalvás előtt.

28/C. Az írógép ráejthető a lábamra.
 A kézírás nem.
 Az írógép ráesik: e láb lesz az írópép.

98/B. Istenem, mit szetc. szét?
 31. Micsoda magány volt!

Mindig másokkal.
Mindig velem.
Micsoda magány ezzel
az oly sok magányossal.
Oly sokak magányosa, én.
Oly sok magányosítóm, ti.
Magányosítóka. 
Magányos itóka.

 37. Kinn a világ. A trójai falu.
Kinn a világban mindig máshol.
Mindig magamban. Falumban.
Mindig magam a világ. A szomszéd-falú.
Hogy lennék hát mindig magam,
magános, magányos! Falú falu.

 39. Külső-nézés (Hát a belső hát?)
Egy nagy micsoda az egész.
Egy nagy szar? Külső, belső?
De mi?
Jó, ha máris vonakodnak,
majd vállalom én.
Külsőt nem tartok.
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további szeletek (Szellemi, szalámi, na ja.)

  04. Nem tematizálok.
Általában élek.
Általába bele.
Minden más zavar.
Ezt engedékenyen mondom.

  9. Mindig történik valami.
Tindig malami vörténik.
Vagy sem. Vagy nem ilyen teljesen.

 10. Rajzaim hátlapjára magamnak írok leveleket:
nem írok semmit. A levélpapír – a túloldali rajz –
a levél.

 42. Nyilvános helyeken is gyakran integetek,
mint aki magában beszél, arra reagál.
De sem magamban nem beszélek,
sem másról nincs szó, mint egy-egy reakcióról,
részemről se, részéről se.

 0.9. √agy-√agy (Etc.) 
7.91. Két szét közül a pad alá.
7.133. Árad. Fölé.
7.134. Apad. Alá.
0.091. Edzés? Etc.-és.
 97. Ülök a buszon.

Kézmozdulataim
jelzik, tanakszom.
De nem tanakszom.
Vigyorgok. Tankszom.
Titkolózom: már vigyorgok se.

 66. Mit unatkozok össze. Isten! valami lassan őrölnek.
Mit unatkozok szét.
Másokkal. Mi okkal? Magamokkal. Etc.
Mit szerencsétlenkedek?!
Tényleg, mit?! Átőrölnek a szomsz. faluba.
Önmagamban a pad fölé,
egyebekben a pad alá.
Meg hol még? Halmet a halpiacon. Halm, az.

 76. A magánélet, mint írtam már,
már mindig valami más,
valaki más.
De nem a más magánélete.
Az enyém! Az inneni falu.
Jó helyzet, kösz. A magánhelyzet kös(z)helyzet.

 43. Az egyformaság már mindig más valami.
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Már valaminek az egyformasága.
Netán: a magányosság és az egyformaság
két külön valami. Biztosan?

 16/b. Társalogni. Seriff godunoff.
Tárgyalogni. Boriff godunoff.
Melyik kellemetlenebbül tematizáltabb?

 99  Érdekes, mennyire nem érdekes.
Érdektelen, mennyire nem érdektelen.
Érdekes, mennyire nem nekem.
Dolgaim másolják egymást… Bár máslataim dolgoznának.
Itt legalább nem tudom kibogozni kézírásomat.
Ld. Karinthy cipőbogozása. Belehalt. Belehalt fűzésébe.
Hordj papucscipőt.
Ezt már írtam.
Ezt már kibogoztam? Lehajlástól meghalhatok.
Kibogoztam a papucscipőmet.
Szeretek a piacon cipőfűzőt venni.
Sok mindenféle szokásom van a piacon.
Ezek tematizáltságok? Épp ez az, hogy nem. √agy?

 271. Vkikk. Vkukk.
Olvasom… jó ez! (Olvasni).
De akkor hirtelen: „Hiszen
megint írást olvasok!” Szókat
hallok etc. Ha pártolóim
kicsit megdöbbennek most
ezen: jót akarok csak. Plusz:
el ne higgyenek (engem)
valahogy(i)-nak! Összehas. kakukk.

 223. Kaja – na ja.
Nem az egzisztencialitás
vágya taszít el hirtelen
a témáktól, de – Kafka!
– az éhezőművészség.
Nem kellett semmiféle koszt.

013/b/1. Átérni a
 szomszéd faluba!

1914/18. Az összehas k-u-kakukk.
 201. Verébkém milyen

önfeledten, megfontolás
nélkül adja hangocskáit!
(Kafka! „Átérek.”)

 223. Ha már azt érzem,
mit írt a Dosztojevszkij akár
a Karamazovokat,
Tolsztoj a magáéit, Virginia
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Woolf… ha ezt érzem,
hogy „muszáj volt? mitől?
minek?” – ez nem a vég
kezdete. De mintha nem
lett volna a kezdet!

1/DE Mindig vég
 a rég vége?

 187. Már csak ki akarnám
húzni halálig, de hogy
meg is haljak?
Képtelen dolog!

 119. Formalizmus:
A vég kezdete
a kezdet vége.
A kezdet kezdete
a vég vége.
A kezdet vége
a vég vége.
Ld. Wittgenstein.

  De:
& Aranynak ám!
Nem vagyok én
írás-bíró!
(Járást is alig,
hogy bíró.)
(De éppen ez
a hogy bíró:
ettől, hogy…)
…Azt a!
Fene akarta.

 1/BC Mindig rég a rég
vége.

0009. A kakukk: szomszéd fészek.
A végzett
a kezdett.
(Witti: „Amiről…”)
TD: be lehet szélni,
arról be kell szélni…
Etc. már írtam Ect.

0000/B. Elemi élet. Urológ után.
Nem az, hogy ő le van,
de hogy én pisálni tudjak.

100091. A bal fülem felől
jön, és a jobb fülemmel
hallom…!
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2/B/81. Mind rég.
5912. Süket, ülök. A rég vége.
2195. Már teljesen

megdermeszt, hogy egyszer
csak nem leszek többé
itt. De akkor minden
hamis lesz. Sőt, így
rögtön is milyen? A vég rég-e.

2183. Egyformaságot élek
El ne kapja tőlem senki!
Vagy másképp: ennyire
nem hatok, hogy el se
kapják? Ma újra autók alá mentem.
És még én beszélek.

010101. Ma megint újjá-
születtem.
Szomszédfészkelődve.

2222. Ha már majd az 
egzisztencialitás is
tematizmus lesz,
az lesz a halál?
Ah, én alá-menő! Nem való.
(örök búcsú) Bú-csúcs (de mi VAN?)

22/b/2. Ne húzz ujjat az újjászületéssel! Más.
Ember ne búcsúzzon.
Ember bú-csúcsozzon. Is.
De madárkám egzisztencia-
litása felülír minden
írást. Rettegek életéért, ez VAN.

9/bc/8. Lehet-e lég-szer?
Nem írok. Mert akkor
rögtön átírnám. S sose elégszer.

 79. K. u. k.
Ka. f. ka.

 079. Weöres-járás. A lég szere.
Sét a. (Aluljárón át menni.
Sét b. (Nem pirosba menni.)
Szét a. (Tizedszerre is halálba
Szét b. menni autóknak alája?!)
(„Legszebb alkotás
a séta.” W.S.) (Eeegen? En.)
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K. u. k. Kakukk.
K. u. k. kukk.
Kafka kakuk.k:
„A szomszéd hehezet.”
(Faluba se nehezebb
átérni, lehezet.”)
Mit lásson a szomszéd,
amíg imánk szétcsapong
(Rilke). Mit (t)együnk,
ha éh van, művészi? Éhezész
mű vészek vogmuc!?

Az összehasonlíthatatlan 
NAgyÚrNAK

1111. Egymás nagy rajongói
vagyunk. Vkik. Egy Nagy Más
rajongói. ld. W.S.

2111. Kiszólás (vogmuc)
Azt a rajongóját!

 199. Felbőgök:
„Le ne bőgjek!”

 19/h. Kafka: ámul, hogy
valaki egy élet hossza
során akár el akar jutni
a szomszéd faluba.

19/g. Egy Garren
(FRIED NAGYÚRNAK)
Életem, ha zárulóm:
az árulóm! (S jaj, én volnék.)
(Márai jegyében,
Márai jegyének.)
Dolgozni kell. És nem
elárulni saját életemet,
gyengeséggel, hogy pl.
egyre autók alá megyek.

C/91/B Aluljárón átmenni.
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∞ függelék, 
 fűkellék

Nagyurunk,
Fried István 80.
születésnapjából
név-napot csinálok:
–‖– –‖–  –‖– –‖–
FRIEDISTVÁN nap
–‖– –‖–  –‖– –‖–
És igenis kakukkoljanak együtt
a szomszéd-faluk: Rilkén,
Kafkán túl. Fried összeköt minket.
Igenis kakukkoljunk együtt.

21/A12. Mit, lovon átérni!

Szabad-e, kopognunk.
Aggyisten, Friedistván!
Nagyurunk, inneni
s kör-szomszédi falunk!
Mit kéne átérni?
Bizony itt vagyunk mán.
Ez má’ az átérti!
Az átérten-való!
Az átérti vevény!
Mit vinne érte ló?!
Átér itt, ha serény,
van rá, hogy lebírja
Friedi Életmunka! 


