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Tandori Dezső

Köznap és egzisztencialitás
szeretettel Füzinek (60)

Az egzisztencialitás 
tematikátlan.

De akkor: „szeretettel”… 
ez nem egzisztencialitás?

Laci, ilyenekről is 
beszélgettünk sokat.

Blokk, füzeteimből

Pld.
Ez volt:
már,
de még nem

Vagy:
még,
de már nem 

Akkor mikor melyik?

A „sokas” nyelv/én 

Bezártam.
Nyitva vagyok

V. Bezártam:
nyitva vagyok.

V. Bezártam,
nyitva vagyok.
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fodor ákos motívumára

3 negatív szó
nincs
semmi
baj

TD. változatok
nincs.
semmi
baj.

nincs semmi.
baj.

Moz(a)ik

Nem tartom
értelmét.
Nem értem
tartalmát.

Már csak
a szuperzsenialitás
megy.
Már csak a szuperrealitás
megy.

A megy egyikből se.

Moz(a)ik

Már a seggemet
sincs kedvem
felemelni.
Max. a fejem.

Üresség, ha semmi feladatom
nincs. Teher, ha van.
Ha mi van? Mikor is
mi van? Ha „ha” van,
nincs semmi? Ezen túllenni?



34

Moz(a)ik

Nem vagyok családozó.
Nem vagyok magánzó.
Semmilyenező
se vagyok?

Semmilyenező
vagyok?

Ld. később: szintézis-e
a szintezés?
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Moz(a)ik

Nincs kedvem.
Kincs nedvem.
Kedv nincsem.
Nedv kincsem.

*

révész észérv vérész
észvér évrész vészér
részév mi hova
visz át

Moz(a)ik

Valami hatalmasat
találtam fel ( le):

„HA HALDOKLOM, EZT
SUTTOGOM”
(Kosztolányi)
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Moz(a)ik

A szándékkal
mit kezdjek?
Csak úgy!
A kezdéssel
mit szándékozzak?

Szándékhúzó kutya!
Kutyahúzó szándék.

Moz(a)ik

Már ez is, hogy
Wittgenstein
(„Amiről nem lehet
beszélni” etc.):
Önellentmondás:
Ha már ezt is csak mondom.

*

Benyitottam.
„ZÁRVA VAGYOK!”
láttam bent táblám:
táblás ház vagyok.

Például

4 negatív szó
Fodor Ákosnak:

senki
nem
tud
semmit

Moz(a)ik

Például. √−

 √− Etc. Ismétlődik.

*
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Ki (volt) Kosztolányi?
Nem tudom.
Ki (volt) Kosztolányi?
Egyebet se tudok. (?)

*

Mégis fontos

Az irányok meghatározása
végül mégis azért pld.
a vasúti közlekedésnél
fontos!

figura, kifejező

végül rögtön

Végül akkor se
csináltam semmit,
ha bármit csinálok,
akkor már
jobb, ha rögtön
nem csinálok
semmit. Mit csináljak?

(Változtatgatható)
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