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16. Vállald fel a kiszolgáltatottságot: bölcsebb és nyugtatóbb.

17. Szerelmes vagy a fővárosba, kátyúkat kerülgetsz, utcarészleteket ismersz fel, emlékekbe 
ragadsz, majd azokat elengeded.

18. Egy vonatút ringat el, gondolsz egy szájra, ami végigcsókolt előző este: beleveszel a tájba, és 
már semmi sem idegen.

19. Bereményi Gézával készítesz interjút, eleven a huszadik század, nem félsz, nagyapádra gon-
dolsz, te már nem beszélgettél vele eleget.

20. Beavatod irodalmi vágyaidba a világ legcsodálatosabb nőjét, odafekszel az ölébe, hallgatod 
a szívverését, miközben átjár az érzés, hogy nincs hely a földkerekségen, ahol lenne pillanat 
boldogabb.

21. Van, amikor nincs mit mondani, csak örülni annak, hogy elalszik melletted a szerelmed, és 
amikor hajnalban odafordul hozzád, biztos vagy benne, hogy felejthetetlen szépet álmodott, 
ilyen lehet a végtelenség, két párhuzamos, ami a boldogságban találkozik.

22. Te tudtad, de nem mondtad; ő tudta és mondta is: megfogalmaztátok együtt az érzéseket.

23. Salgótarján-Budapest: két végpont, ami összeköti 71 év tapasztalatát, de ami köztetek van, az 
keretbe nem foglalható, megzabolázhatatlanabb, vadabb és szabadabb.

24. Lehet, megint be kellene fejezni az írást.

25. Újraolvastál egy Hajnóczy-novellát, és egyre biztosabb vagy, hogy van szeretetlen szerelem.

26. De jó, hogy nincsen ezekhez közöd.

27. Valami más kezdődik el, valami más múlik el, valami másról mondhatnál többet, keveset.

28. Egy tánc szeretkezés előtt: gyönyör, ami történelmi mélységek közt folytatódik.

29. Felerősödtél, megkapaszkodtál benne, kád szélén, kút káváján, már nem sodródsz, valahová 
tartozol.

30. El akartad mondani az előző napi mondatot, hogy hihess benne.

31. Véget nem érő, feledhető, sebezhető, de támadhatatlanul őszinte és minden eddiginél iga-
zabb. 

Seres Lili Hanna

Február
Talált mondatok

(V.Á. nyomán) 

1. Egy idegesítő csoportüzenetet akarok írni. (Péczely Dóra)

2. ...a kifordított tál az én fejemben pont olyan, mint egy tál. (Zámbó Lilla)

3. A valóság megtartásának legszükségesebb eszköze a beszélgetés. (Peter L. Burger - Thomas 
Luckmann: A valóság társadalmi felépítése)

4. Reszketni kezdett, aztán rájött, hogy sír. (Tar Sándor)

5. Ha valaki felidegesít, csak feküdj a hasadra és megnyugszol. (Medvegy Gergő)

6. Mesélj valamit, ami nem történt veled. (Seres Lili Hanna)

7. Szeretem ropogósabbra hagyni a belevalókat. (recept)

8. Az égen, mint halmozódó szennyes, úgy tornyosultak a piszkos fellegek. (Doris Lessing) 

9. Mindabból, amit látok, oly kevés történik meg velem. (Konrád György) 

10. Úgy csinálod, mint én? (Vajna Ádám) 

11. Rossz és hangos számok mennek / magamat se hallom, hálistennek. (Csaknekedkislány)

12. A Vargaváros verseinek világképe radikális módon tagadja annak a szakadéknak a létezését, 
aminek partjai közé hidat kellene verni. (Melhardt Gergő)

13. Én majd egy falusi fantasyt akarok írni. (György Alida) 

14. a forradalom egy harminc éves válóper / & nem tudjuk még h kinél marad a gyerek 
(André Ferenc) 

15. Ne akarjon áldozatként bemutatni, én annál érdekesebb vagyok. (Glenn Close a Wife c.filmben)

16. Gondoltam, megnézem, mit jósoltál nekem februárra. (Üllei Kovács Zsuzsi) 

17. Viszont felvettek mindkettőnket egy középkorászati szemináriumra speckoll címén. 
(B. Kiss Mátyás) 

18. A legjobb, hogy ingyenes a wifi! (szallas.hu) 

19. A 3 éves kor alatti gyermekek ingyen kaphatók, ha felnőtt kíséri őket saját felelősségére. 
(szlovák-magyar google translate)

20. Mindkettőből a másik hiányzik, ami azt jelenti, hogy tökéletesen kiegészítik egymást, én meg 
nem hiányzom, ezt éreztem. (Szálinger Balázs)  

21. A színházzal és az írott törvénnyel egyaránt ellenséges államában Platón szerint a csecsemőket 
ajánlatos folyamatosan ringatni. (Jacques Ranciere) 

22. Hazamegyek, kinyitok egy sört és a gázt. (Index hírlevél)

23. Következésképp csak a világ arra való lefordítása, ami nem ő, alkotja láthatóságának, ill. meg-
ragadhatóságának feltételét. (Iser)
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24. A felhőkarcolók tetejéről úgy hullottak a tönkrement bankárok, iparbárók, nagybefektetők, 
mint az őszi falevelek. (Békés Pál) 

25. Szerettem volna lecsavarni a fejem, de a testem így is emlékezett volna mindenre. (Borda 
Réka) 

26. :D tényleg nem ez az első félreértés ott, de nem bánom (Vidosa Eszter) 

27.Ott van az orrodban a videólejátszó illata? (Kiss Tibor Noé)

28. Mark Twain jegyezte meg egyszer, hogy a megfelelő és a majdnem megfelelő szó között akko-
ra a különbség, mint a villámlás és a szentjánosbogár fénye között. (Alexander Steele) 

29. Azt tanácsoltam, hogy vegetáriánus, nem azt, hogy zöldség legyél. (Dan Millman)

Konsztantyin Dmitrijevics Balmont      

Az óceán
Океан
Szonett Valerij Brjuszovhoz

Az Ígéret Földjének partjaitól távol,
Lelkem mélyén őrizve halovány reményt,
Hullámokat kérdeztem, s ködös óceántól
Morajló szót, mogorva választ kaptam én.

Felejtsd a fényes álmokat! Nincsen remény.
Miben te bíztál, furcsa és csalóka álmok,
Bolyongással telik nap, hónap, ezer év −
Az Ígéretnek Földjét soha nem találod.

S átláttam hirtelen minden pimasz csalást,
És égető, vigasztalan nagy gond szakadt rám,
Faggattam még a partja nincsen óceánt,

Miért hizlal dühöngő széllel hurrikánt,
Mért csapkod, lázong? Ám az óceán mogorván
A sűrű ködbe bújt, s morajlott csak tovább.
1895

Egy szörnyű álom
Дурной сон
Úgy tűnik, hogy el se hagytam orosz hazámat,
S hogy változás orosz honban már nem lehet.
S laknak galambok ott. S a kígyók rafináltak,
Az ordas sok. S elém sor börtönfal mered.

Revizor szennyezi. S gogoli mind a rémség.
S él Gleb Uszpenszkij S mindenhol Scsedrin nyoma.
S ha tűz villan, hullat reá leleplező fényt,
S földre bukik megint a föld szegény fia.

S az ablaknál sor áll. Koldusok. Mennyi szégyen.
Váratlan vendég jön. Hord kék egyenruhát.
Udvarias ember. Szíves tulajdonképpen.
Naplótok szerint főz magának lakomát.

Száz versztára már viták, per, törvényszegések,Szemereki Teréz: Bezárkózás


