
TANDORI DEZSÔ

Szétértelmezôdések

TARTSD MAGAD!

Sajnos,
szerencsére még
van mit.

KLAUSZTROFÓBIÁK

A klausztrofó,
fû-fa
humor.

Zokniban se bírom.
Lerúgom.
Aztán meghalok egyszer
mezítláb.

FORDÍTÁSOK

Warte nur, balde… /Goethe/
Várj, nemsokára…
Majd aztán…
Majzadtán.

TRÜKKÖSEN

Szólva.
Érezve?

ÉLNI (N.N.Á. NYOMÁN)

Élni nem több,
nem kevesebb.

Élni több-kevesebb.

Önismétlés nyomán:

Több-kevesebb lett volna.
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KLAUSZTRUFÓ

Klausztrufó (van?)

ÖN, EN, ÓN

Mérôón.
Mérôen.
Mérôön.

LEHET-E?

Lehet-e
több
„kevesebb”?

Kevesebb
„több”?

NAPRA NAP

Megvan
és elvész.

Meghagy
és elvesz.

EGY NEHÉZ TEMATIZÁLÁSI KÉRDÉS

Nehéz azt mondani:
„Nem tudom…”.
Ha nem tudom, mit.
Ha azt sem tudom,
mit nem tudok.
Tematizálódás-e ez?
Eleve az?
Sem?

STÍLUSKÉRDÉSEK

A napok
hozzák is meg,
viszik is el
az életemet.
Meg is hozzák,
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el is viszik.
Mit tennének?
Mivel?
Amit hoznak,
azt viszik is
ugyanakkor.
Van-e a kettô között
elérintés?

A KÉTSÉGBEESÉSRÔL

Nem kétségbeesve vagyok,
hanem egy kétségbeejtô állapotban.
Melyik tematizált?
Hogy zoknim is klausztrofóbia:
tematizáltság ez, vagy tematizálatlanság?

MI NAGYOBB KLAUSZTROFÓBIA?

Bezárva mindenbe?
Kizárva mindenbôl?
Ha ki lehetsz zárva,
már a minden se „minden”.

BENNE, NEKI

Nekilátok.
Bennem kellene lennie.
Ezt látom.
Már késô.

LD. HA NINCS MIT TENNI (LIGHT)

Mit sem lehet csinálni.
Csinálni kellene
valamit ellene.
De mit sem lehet…
Ez értelmetlenség vagy tematizálatlanság?

TEMATIZÁLATLANSÁG-E?

Nem bírok beszélni.
Ezt nem bírom.
Fokozódás-e?
Tematizáltság-e?
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ZENE JENEY ZOLTÁNNAK (RÉGI)

Ez mind,
meg „volt”.
Ez mind,
nincs „meg”.

ÖSSZESZÉT

Folyton
szétválik.
Amennyit ez így
összeválik!

AMNÉZIA

Amennyimnézia.
Semmimnézia.

WEÖRES-KÉSEI

Amennyim
nézi a
semmim.
Semmim
Nézi a…

Amennyim nézi:
a semmim.
Ha semmim.

MAGAM, MA

Ha többé nem csinálsz semmit,
valamit így mégis csinálsz,
ez csak „inkább” az,
hogy nem csinálsz semmit,
tematizálsz és
tematizálatlankodsz.

TEMATIZÁLATLANSÁG-ELÔTTIEK

Ez akkor valamilyen mód…
csak nincs semmilyen mód.
Nincs „ez”. Marad, hogy akkor.
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Legföljebb el, el, de:
NE TEMATIZÁLJ!

Ne mondd,
mitôl kímélt meg.
Ne mondd, kicsoda
vagy micsoda.
Ne mondd,
mi fenyeget.
Ne mondd:
járásom –
sokszor nincs már.
Ne mondd: fogaim
nagy többsége nincs,
ne mondd, pár csonk
bökdösheti is szádat
mélyen.
Ne mondd:
a gyomrom…
mert hátha nekem is,
mint neki,
aki mondja a magáét.
Fulladsz:
szívedtôl?
Tüdôdtôl?
Ereidtôl?
Ne tematizálj.
Most jönne a java.
Csak fohászkodj,
akár teljesen egyedi mód.
Mert most jöhet a java.
Teljesen egyedi mód.
Meghalsz, ahogy eddig
mindenki meghalt,
egyedi–mód vagy sem.
Tematizált vagy nem tematizált.
Olcsó ne légy, se.
Hogy „tematizálhatom”.
Jó, de maximum csöndben.
Megíratlan, elgondolatlan.

Vagyok. Jól. Nem.
NEM VAGYOK JÓL.
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