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a lap, s az elismerés nemcsak a tartalomnak, 
hanem a külcsínnek is szól. Sokak véleménye 
szerint ma talán az ország legszebb kiállítású 
kulturális folyóirata a Pannon Tükör. A belső 
tartalom pedig  – megőrizve a hagyományokat 

– egyre gazdagodik. Új rovatok indultak (Pl. 
Egymondat; a fiatalok bemutatkozását segítő 
Debüt). A nyomtatott változat mellett bőséges 
tartalommal állandóan rendelkezésre áll a lap 
online változata is Nagygéci Kovács József 
szerkesztésében.

Egy-egy lapszám ma már Bubits Tünde 
főszerkesztő koordináló  munkája eredmé–
nyeként mintegy 30-50 szerző és munkatárs 
közös szellemi termékeként lát napvilágot.

A Pannon Tükör elismert folyóirattá vált, a 
környező országok magyarsága is figyel rá.

A társművészetek és a tudományok művelői 
(Társművészetek, Műfordítás, Helytörténet, 
Kritika - rovatok) is szívesen keresik. Szelle–
miségével a lap igyekszik a kultúra teljes egy-
ségét reprezentálni.

   

A folyóirat 25 éve bizonyítja az összefogásban 
rejlő erőt. A térségnek ilyen hosszú ideig 
fennálló színvonalas kulturális folyóirata még 
nem volt. A sikeres úton tovább kell menni! 
Kívánatos, hogy továbbra is új alkotókat fedez-
zen fel a lap, s jobbnál jobb művek megjelente-
tésére ösztönözze a kortárs írókat, figyelmük-
be ajánlva Márai Sándor intelmét, miszerint: 

„...írni úgy kell, mintha minden cselekedetünk 
utolsó lenne az életben, mintha minden leírott 
mondatunk után a halál tenne pontot ... nyu-
godtan, nagyon figyelmesen, egyforma erővel 
figyelve a világra és önmagunkra, értelmünkre 
és szenvedélyeinkre, az emberek szándéká-
ra és a mindenséghez való kapcsolatainkra.”  

Boldog 25. éves születésnapot, Pannon Tükör!

Gyimesi Endre

SZEPTEMBER 1.
Vajon meddig marad otthonillatú a bőrön-
döm, miután visszatérek apámtól Budapestre?

SZEPTEMBER 2.
Ajánlott levél jön a régi lakcímemre, amelyben 
az új lakcímem felől tájékoztatnak – de, ugye, 
nem kapom meg, mert a régi lakcímemre 
küldték. Az új címet amúgy bejelentettem a 
kormányhivatalban, csakhogy nekem tudnom 
kellene, hogy az egyes rendszerek – mondja az 
ügyintéző a telefonban – nem látják egymást. 
Kedves uram, én ennyi rendszert nem bírok 
számon tartani, de ígérem, ha jártamban-kel-
temben belebotlok egy-egy számomra új hiva-
talba, besétálok, és bediktálom az új címem, 
hátha akarnak valami levelet küldeni. Hashtag 
állampolgár.

SZEPTEMBER 3.
Pom, pom, pom – szülinapomra alkotói 
válságot kaptam.

SZEPTEMBER 4.
Életvezetési tanácsom péntek reggelre: sohase 
kend a szemhéjtusodat a szemedbe – én már 
kipróbáltam, neked nem kell.

SZEPTEMBER 5.
Nem tudom, mit mond el ez a lelkiállapotom-
ról, de huszadszor nézek végig egy videót egy, 
a képernyőn tovalebegő krokodilról. 

SZEPTEMBER 6.
Amit szívem szerint válaszolnék az emailjeim-
re > amit valójában válaszolok. 

SZEPTEMBER 7.
Ül a süket, nyomorék buldog az ölemben a 
buszon, és nézi a tájat – csak fél éve fogadtam 
örökbe, de már én vagyok neki a föld 
középpontja.

SZEPTEMBER 8.
A lézeres lázmérő nem kompatibilis a frufrum-
mal – vagy olyan nagyon kihűltem már, hogy 
nem is létezem?

SZEPTEMBER 9.
Mindig is szerettem volna olyan lenni, akár 
egy festmény. Az éjjel megcsípte a jobb 
szemhéjam egy szúnyog, úgyhogy most úgy 
állnak a szemeim, mint Dora Maarnak Picasso 
portréján. Másik festmény nem volt?

SZEPTEMBER 10.
NAGYON SZARUL VOK LÉCI SEGICS – 
Budapest legőszintébb falfirkája. 

SZEPTEMBER 11.
Milyen aranyos két buldog, mondta a taxis, 
aztán Puszi befingott az utastérbe.

SZEPTEMBER 12.
Szeretnék belemenekülni a Menekülés 
Egyiptomba című Ferenczy Noémi-kárpitba 
– ülnék az ágon a zsiráf feje fölött, és azon 
gondolkodnék, milyen jó is, hogy nem kint 
vagyok.

SZEPTEMBER 13.
Ami a vízparti fényképeket illeti: homályos 
kutya = boldog kutya.

SZEPTEMBER 14.
Orosz rulett BKV-stílusban: lerobbant az 5-ös 
busz, leszállítottak bennünket, aztán jött egy 
másik busz – se szám, se útvonal. Felszálltam, 
és vakmerőnek éreztem magam. Sajnos a szo-
kásos útvonalon ment.

SZEPTEMBER 15.
Amúgy a rúzsom színe illik a pólóm feliratá-
hoz, csak nem látszik a maszkomtól.

Csepelyi Adrienn
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Gábriel József: A part - 1992
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SZEPTEMBER 16.
Úgy tartják, a sikeres emberek reggel kelnek, 
és reggel hatékonyan tudnak dolgozni – 
harmadik napja kelek fél hatkor, még mindig 
nem írtam egy nyomorult bekezdést se. 

SZEPTEMBER 17.
Azt mondták, túl öreg vagyok már, hogy új 
zenéket hallgassak. Nem tudják, hogy diszkal-
kuliás vagyok?

SZEPTEMBER 18.
Ritmusra leng a leszakadt burkolat az 5-ösön 
– milyen kevés is elég nekem a boldogsághoz 
olykor. Olykor.

SZEPTEMBER 19.
Nem.

SZEPTEMBER 20.
Napok, amelyeknek a végén csak Tosca nagyá-
riája segít.

SZEPTEMBER 21.
A néni, aki a buszon orvosi leleteket nézeget, 
azért veszi le a maszkját, hogy megnyálazza a 
mutatóujját a lapozáshoz.

SZEPTEMBER 22.
Tele van rózsaszín virággal a varjúhájam – 
végre egy háj, amit nincs igényem takargatni!

SZEPTEMBER 23.
Kidőlt egy próbababa a Garay téren. Voltak 
más alapbetegségei is.

SZEPTEMBER 24.
Álmomban fekete-fehér Réber László-rajz 
voltam. Hozott szalonnával egérirtást vállalok.

SZEPTEMBER 25.
Ma az 5-ös helyett a 7-es buszon utazom – 
magas élet! (Kivételesen amúgy direkt, és nem 
azért, mert összekevertem a számokat.)

SZEPTEMBER 26.
Ma végleg elhatároztam, hogy műgyűjtő 
leszek. Már csak a művek hiányoznak.

SZEPTEMBER 27.
Szeretem az őszi fényeket. Tompítják az éle-
tem éles sarkait.

SZEPTEMBER 28.
A szagából ítélve amúgy mögöttem ég a busz. 
Inkább nem fordulok meg, mert időben be kell 
érnem értekezletre.

SZEPTEMBER 29.
Ha délután sütök rántottát, az olyan, mintha 
új nap kezdődne. Alkalmazni fogom ezt a 
módszert.

SZEPTEMBER 30.
De hova tűnnek a szavak, amikor nem akarnak 
jönni? Összenevetnek a hátam mögött?

10.1. Van egy-két maszk a zsebeimben, attól 
függ a maszk, melyik farmert veszem föl.

2. Őszies nyár, fekszem a függőágyon, van 
függőágy, két diófa közt függ, van két diófa, 
tizenöt év alatt nagyot nőttek.

3. Szombati foci, odaautózom, be van zárva a 
pálya, be is riasztózták, átmegyünk Kispestre, 
Tichy Lajos sporttelep; emlékszem Tichyre, 
egyszer okszival maga elé emelte a labdát, és 
bevágta – de kinek és mikor!

4. Nem valami könnyen vagyok rávehető a 
kirándulásra, aztán Bakócz-kápolna, esztergo-
mi vár, napsütés, szél, keresztül a Pilisen, este 
Fargo, 4. évad.
5. De miért halt meg, illetve hogyhogy meghalt 
Tichy, a Göröcs, Varga Zoli és Albert Flórián?

6. Túl sokáig – persze mi az, hogy sokáig 
– álmodom ugyanazt: mindenféle érdekeset 
látok, de nem vagyok benne, van valami át nem 
léphető határ, olyan, mint a Vidámparkban 
volt a Velence, vagy a Szellemvasút.

7. A spanyol nagykövetségen ebédelek, és az a 
projekt, hogy a magyar írók mondják meg, mi 
a helyzet, és meg is mondják, nem jó, viszont a 
kaja sem olyan jó, de a borok elég jók.

8. Szegény bolgárokat leverjük, valahogy lefelé 
mindig jól megy, csak fölfelé megy rosszul, 
olyat például még nem láttam, hogy egy tizen-
egyest visszavonjanak a javunkra.

9. Othello, ezt játsszák, nem tudni, miért 
játsszák, a férfiak hatalom és/vagy kéjvágyók 
és/vagy rasszisták és/vagy ostobák és/vagy 
önző-kisajátítók és/vagy jelentéktelenek, talán 
ezért játsszák.

10. Mi a francnak ennyi papír, ez a Rózsa utcá-
ból hallatszik, közben a Beethoven hegedűver-

seny megy, 1951-es felvétel, Christian Ferras, 
Berlini Filharmonikusok, Karl Böhm vezényel.

11. Egy illető folyton félrenézett: magyaráztam 
neki, ő meg közben a fiókokat húzogatta.

12. Kehidakustányban vagyunk, a fürdő nyitva, 
Deák háza zárva, kicsit mérges vagyok, de ha 
fordítva lett volna, még mérgesebb volnék.

13. Bizonyítványosztás után a szüleimmel 
kimentünk a Vidámparkba, és volt rendelve 
fejenként egy pár virsli meg egy pikkoló sör, de 
az nagyon virsli volt, és nagyon pikkoló.

14. Fölkeltem, még aludtál, és ezt rendeltem, 
mondja egy illető reggel diadalmasan, mutatja 
is a telefonján, jó, ugye?, tetszik?, fejtsd ki!, 
huszonhárom ötvennyolckor rendeltem meg, 
tegnap járt le a kupon.

15. Olvasom a TündérVölgy német fordítását, 
és itt-ott belejavítok, de nem a német szövegbe.

16. Kicsit kényszeresen nézem a Baumgarten-
díj számlát, úgy értve, hogy gyakran, és mindig 
van valami új.

17. Marnóval beszélgetek interneten, majd-
nem pont annyira veszélyesen, amennyire 
lehet, majdnem pont úgy, ahogy kell,

18. Richard Strauss írja egy levelében 1949-
ben, hogy a haldoklás olyan, ahogy azt hatvan 
évvel azelőtt megkomponálta a Halál és meg-
dicsőülésben.

19. Csak nem megszagolok valamit, és megál-
lapítom, hogy van szaga?

20. Barcelona–Fradi és Fradi–Juve, csupa 
jobb-rosszabb, közepesen motivált zsoldos, 
az eredmény megfelelő volna, ha az ifi játszik, 
vagy én.

Kukorelly Endre

Harmincegy mondat


