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Május 21.
Még mindig érzem a fájdalmat a nyakamban, régebben ez hamarabb elmúlt, most örülök ennek 
a makacsságnak, mert ha a lócát nem is, az ébredést magammal vihetem. 

Május 22.
Ma este is mesélek a kislányomnak lefekvés előtt, improvizálok, ahogy szoktam, ő mondja, mi 
legyen a téma, én pedig felfűzök rá egy történetet, és minden este nagy mosollyal mondja, hogy 
ez nagyon jó volt, ma azt is mondta, hogy apa, írj egy mesekönyvet, segítek én is, megmondom a 
témát, te megírod, tudod, ahogy szoktad, a teraszon. 

Május 23.
Gyereknapra meg akarom venni az egyik könyvet, amit már régebben kinézett magának a lá-
nyom, de akár írhatnék is egyet, csak neki, de akkor kihagynám az alkotásból.

Május 24.
Egy kofánál ugyanolyan szép árut kapni, mint a legnépszerűbb zöldségesnél, de senki nem áll 
sorba nála, míg a másiknál tolonganak az emberek, és a vírusveszélyt emlegetik, követelik a gyor-
sabb kiszolgálást, a sztárzöldséges robotikusan szolgálja ki a vevőket egymás után, miközben én 
hosszasan beszélgetek a nénivel, öröm hallgatni, ahogyan az életéről beszél.

Május 25.
Az erdő mellett haladok el sötétedés után, egy tűzzsonglőr forgatja a szerszámát a focipályán, 
van valami törzsi ebben az egészben, talán ő az, aki az erdőben alszik éjszakánként, és csak akkor 
megy haza, amikor a harcművész megjelenik reggel, lehet valami misztikus ebben a helyben, 
talán ide kellene kijárnom írni, hátha jobb gondolataim támadnának.  

Május 26.
Miközben videótelefonálok anyukámmal, látom, hogy kisebb lett a félelmetes növény, mintha 
lefejezte volna a szörnyet, kérdezem mi történt a szobanövénnyel, kicsit megmetszettem, már 
olyan nagyra nőtt, válaszolja. 

Május 27.
Az erdőben valaki összegraffitizte a padokat, nesze, egy újabb fantom.

Május 28.
A templomkertbe még nem jutott el.

Május 29.
Holnap utazunk anyukámhoz, születésnapja lesz, végre újra találkozunk.

Május 30-31.
„Ez volt a legszebb, a szeptember, meg a tavasz vége, amikor belepte a gesztenyevirág a sörha-
bot.” – Bartis Attila

András László

egymondat
Június 1. hétfő
Az az érzésem, az elkövetkező hónap, inkább lesz materiális és vulgáris, semmint spirituális és 
enigmatikus – meglátjuk.

Június 2. kedd
Azon kapom magam, hogy már egy hónapja nem gondolkodom.

Június 3. szerda
Vajon van-e értelme (tanulsága, konklúziója stb.) egy hónapnyi életnek, és ha van neki, akkor 
lehet-e ezt érthetően, esetleg szórakoztatóan bemutatni, esetleg többszörösen összetett monda-
tokkal próbálkozva, vagy inkább szorítkozzunk az impresszióra, ami nemhogy egy hónapról, de 
még egy napról sem fog semmit mondani, sőt, a születése pillanatáról sem sokat.

Június 4. csütörtök
Azért sem írok semmit Trianonról, nem is olvasok róla semmit, de még csak nem is gondolok rá.

Június 5. péntek
Eső a Ligetben, egy bamba, de jó beszélgetés, konfliktus egy hiányzó glettvas körül, de még 
mielőtt elmérgesedne, emlékezni kezdek.

Június 6. szombat
Glettelés, mit is mondhatnék még?

Június 7. vasárnap
Meg kell írnom egy esszéfélét sajtóban megjelent információk alapján, de egyszerűen nem ta-
lálok megbízható adatot, forrást, végül elvégzem a mások munkáját is, hogy hozzáférhessek a 
magaméhoz.

Június 8. hétfő
Hajnalban a szokásos sajtószemle, aztán wc-zár-javítás, kandallópárkány rögzítése purhabbal, 
égők cserélése, kijáró ágyláb fixálása, rolók és szúnyoghálók felrakása, estére némi Karnevál. 

Június 9. kedd
Beadtuk a kérelmet az önkormányzathoz, hogy adják ki az engedélyt vendégház üzemeltetésére, 
a rendszer nem vette be, mert kellett volna az adószám is hozzá, de az meg nincs, mert a NAV 
csak akkor ad adószámot, ha már van engedélyünk, személyesen nem tudtuk bevinni, mert a 
karantén miatt még nincs félfogadás, így maszkban sorbaálltam a postán, a posta előtt a polgár-
mesteri hivataltól száz méterre, hogy feladjam nekik a levelet, és csak reménykedni tudok, hogy 
rugalmasabbak lesznek, mint a NAV.

Június 10. szerda
Egy-egy szippantás egy-egy emésztőből, aztán kérdőív-szerkesztés, majd sajtótükör, végül elgon-
dolkodás a multitasking szón.

Június 11. csütörtök
Egy hete küzdök a szárnyashangyákkal, mára rájöttem, alighanem a falból jönnek.
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Június 12. péntek
Négy meglett férfi egy teraszon a város fölött, néhány óra leforgása alatt, egymás között, bor 
mellett – ezt megírom még pontosabban is.

Június 13. szombat
Vajon ha azok a szürke, fehér, szürkésfehér, sárgás sötét valamik az égen csakugyan az óriás agy-
velejének darabkái, ha elég sokáig nézném, hozzáférnék a gondolatokhoz is, amiket rejtenek? 

– ma nem néztem elég sokáig, csak a saját gondolatomhoz fértem hozzá.

Június 14. vasárnap
A nagy vihar elkerült bennünket, de a tízes út járhatatlan.

június 15. hétfő
Hosszú nap, de a végére értem, visszaküldtem a korrektúrát a kiadóba.

június 16. kedd
Reggeltől kezdve esett, úgyhogy esélyünk sem volt elmenni tűzifáért és felfűrészelni azt, ahogy 
terveztük, úgyhogy nekiálltunk, és megcsináltuk a Két macska vendégház fb-oldalát.

Június 17. szerda
Telefonáltak az önkormányzattól, hogy nem tudnak engedélyt adni, amíg nincs adószám, mon-
dom, addig nem kapok adószámot, amíg nem lesz engedély, kis csönd, megpróbálja megoldani, 
köszönöm, mondom, de nem hiszek neki, letesszük.

Június 18. csütörtök
Karantén-évzáró: hónapok óta nem látták egymást, és most lement egy alsós, és feljött egy gim-
nazista – csak egy szülő kísérhette, tíz perc alatt végeztek: karantén-évzáró.

Június 19. péntek
Négy meglett férfi, másik négyes, mint a múlt heti, másik terasz, kívül a városon, részben az időn 
is kívül, a múlt másik részéből érkezve, ön- és generációvizsgálat, és egy gondolat, miszerint a 
tükörig sem látunk, megírtam már pontosabban, és egy másik gondolat, a vereség, ezt is megír-
tam már.

Június 20. szombat
Ma megjöttek a borítótervek A vörös koroná-hoz, az egyik kifejezetten tetszik; és megvan az első 
foglalás a vendégházba; elgondolkozom a multitasking szón.

Június 21. vasárnap
Egy éve ezen a napon repültünk San Franciscóba, idén minden nap feltesszük az ott készült ké-
peket a vendéglátónknak, ma kezdjük.

Június 22. hétfő
Megjön az önkormányzati engedély, hiánypótlási felhívással (adószámot utólag pótolni), így vág-
ja át korunk hőse, a kreatív hivatalnok a gordiuszi csomót, előre az adószámért!

Június 23. kedd
Faszállítás Óbudáról, 40 db 4-5 méteres kivágott legallyazott tuját feldarabolni, kocsira tenni, 
lepakolni, fordulni, egy 80 m2-es ház szöges bontott födémdeszkáit kocsira tenni, lerakni, tűző 
napon semmi meta, csak fizika.

Június 24. szerda
Végre van időm egy hetekkel korábban jött mintegy 60.000 leütésnyi szöveget figyelmesen át-
olvasni és kijegyzetelni, kérdéseket visszaküldeni, hogy majd valamikor elkezdhessem az érdemi 
munkát.

Június 25. csütörtök
Egy nap Budapesten három jó beszélgetéssel, annál is több sörrel.

Június 26. péntek
Átúsztam a dorogi tavat idén először, hivatalos vízhőmérséklet 20 fok, hőérzet 15.

Június 27. szombat
Farakás átpakolása, medence összerakása és feltöltése, mert hátha mégis lesz nyár, Szent László 
napja, gyerekek fürdenek, egy nap nyár, gyerekek játszanak, felnőttek is játszanak, elsüllyedt 
sziget, egyszer veszítünk, háromszor nyerünk, de ez csak egy játék, nem az élet.

Június 28. vasárnap
Ma egy éve a Getty Centerben a város fölött, az a város Los Angeles, nyolc napja pakoljuk föl a 
képeket, de csak ma jutottunk hozzá, hogy végig is nézzük őket, egy nap, amikor nem csinálunk 
semmit, csak emlékezünk arra, hogy mit is csináltunk egy évvel ezelőtt.

Június 29. hétfő
Elütött valakit a vonat, mentőhelikopter szállt le szemközt az iskola udvarára, este elfelejtem 
elvinni a stoplis cipőt az egyik csapattagunknak, de nem ezért kapunk ki 5:0-ra.

Június 30. kedd
Sikerült online kapcsolatba lépni a NAV-val, és elgondolkozom a szabadságról, úgyis, mint felis-
mert szükségszerűségről.
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