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Egy évvel ezelőtt , június hatodikán voltunk 
először Dórival a benzinkútnál. Akkor értünk 
először egymáshoz. A Zsibói utcai lépcsőkön 
ültünk. Halványan nekem bújt, egy pillanat-
ra átkaroltam. (…)

✻

Mintha szépen lassan álmomból ébrednék. 
Moziban ülök, csak elaludtam a fi lm közben. 
A hatalmas vetítővásznon a tízes út, autóval 
jövünk haza Dömösről, mellett em Dóri ül. … 
A fi lm után nem jövök ki a moziból. Nem 
kapcsolják föl a villanyt. Ez egy legalább száz-
 ötven perces, egész estét betöltő fi lm volt. 
[Naivitás lenne azt hinni: naivitás a benzin-
kút.] (…)

✻

Transzparenseket viszek belül és rá van 
írva: Szorongást soha többé! Elkopott drapp 
bútorok: beinjekciózom magam és halálom-
ban még nézem, ahogy a világ a megszokott 
medrében megy tovább.

✻

Kunsárivalóság. Özönvízszerű esőzésben 
ázom az Örs vezér terén. (…) Végig a Határőr 
úton kidőlt fák, és leszakadt villanyvezeté-
kek. (…) Sört iszom sóval Marosvásárhelyen. 
Újra aftám van, de már fáj az egész szám(m).

Utolsó füzet

Jól aludtam a bor után, nagyon otthonos pad-
lásszobában. Padlásszobát szeretnék otthonra. 
Gyömbér helyett Traubisoda a csopaki stran-
don, okafogyottá vált a veszprémi utazásom.

Jó lenne egy Dóri-kép. Ha lenne Dóri-ké-
pem. Szerelmes kép vagy kudarctól geny-
nyedző akár. Ahogy régen Kangiszer-képem 
volt (azt már Ottó rajzolja tovább Bem ecset-
jével). (…)

Egyik korábbi vesztőhelyem után kutatva 
ráakadtam egy kis horgászöbölre. Akárha 
halat vacsoráztam volna. Néha föltűnik vala-
mi távoli remény.

 Szaniszló Judit

LELI ÍR

Leli 37 év.
Leli óvatos lányság asszonykorban.
Leli markolás.
Leli fogás.
Leli kijelentő mód, egyes szám harmadik 

személy, mondat eleji alany, szóismétlés, szív-
zörej.

Leli test, már és még egyszerre.
Leli 9 hónap.
Leli 10 év.
Leli első és utolsó munkahely.
Leli növekvő hit és múló Cilike.
Leli összecsukható kanapé, leszakadt francia-

ágy és gumírozott lepedő.
Leli szobakonyha.
Leli láthatás, lakhatás és komfort.
Leli rugalom, nyugalom és tétlenség.
Leli cinikus egyetemleges téboly.
Leli két véghetetlen.
Leli egy oszthatatlan.
Leli túlmozgás, fűtés és folyóbor.
Leli cukrozott élménytábor.
Leli szélestenyerű hülyevagy.
Leli alacsony szembenap.
Leli pontatlan szókeresés, elhibázott rúgás, 

elsősegélydoboz.
Leli karkörzés, izomláz, hám.
Leli tudatos, következetlen élet.
Leli gyermektelen anya.
Leli belobbanó őrláng, erdőtűz, locsolócső.
Leli alkoholos filc krétatáblán.
Leli biciklilakat.
Leli kesztyűtartóban édesség.
Leli tejdropsz és sózsák.
Leli valóság színes tévén.
Leli krétatábla.
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