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Németh János: Régi idők focija
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Lanczkor Gábor 

Március

2019. 03. 01. Szénacél.

2019. 03. 02. Éjjel fölébredek; a tetőablakon át egy nagyfényű csillagot 
látok; talán maga a Vénusz az.

2019. 03. 03. Nem szeretek számokat leírni.

2019. 03. 04. Azt álmodtam, hogy vaskos ágak törtek le a henyei dió-
fáinkról. 

2019. 03. 05. Több alkalommal azzal szembesültem az edzéseken, hogy 
látens balkezes vagyok.

2019. 03. 06.  Megérkezett Franciaországból az új bicskám.  

2019. 03. 07. „Vörösmarty Mihál etc.”/ Kerepesi temető, Budapest/ A sír 
tetején a bronzlant, a mítoszbeli lant az utcáról, a forgalomban haladó 
járművekből is látszik.

2019. 03. 08. Cserepes törökszegfűk nőnapra. 

2019. 03. 09. A görög nép körében, művelődésének kezdetén, több száza-
don át kizárólag költői irodalom virágzott, s a költői műveket nemzedékről 
nemzedékre énekesek őrizték és fejlesztették, tisztán emlékezetből.

2019. 03. 10. Rőtszakáll érkezése előtt Gránátalma, a kovácstörpe volt 
a legerősebb az erdőben.

2019. 03. 11. Van egy régi digitális fényképezőgépem, amit egy évtizede 
használok; 2025-ig lehet benne beállítani a dátumot.

2019. 03. 12. Kuszkusz, hurka, kolbász.

2019. 03. 13. Ezt már tényleg ezen a napon írom.

2019. 03. 14. A hosszú hétvége idejére Balatonhenyére költözünk, visz-
sza a régi kőházba, ahol az előző hat évben laktunk.
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2019. 03. 15. Hajnalban félálom és ébrenlét küszöbén arra gondolok, vajon mikor szólal meg 
a harang, amikor megszólal.

2019. 03. 16. Esett az éjjel; fényesszürke reggel; a távolban sáros-barna-erdős domboldal, 
mint egy vaddisznó szőre.

2019. 03. 17. Egyedül az erdőn; siu-nim-tau egy meglepett juharfa előtt.

2019. 03. 18. Vissza Szegedre.

2019. 03. 19. Voltak súrlódások, míg egymáshoz koptunk a házzal.

2019. 03. 20. Visszatérő álom: Ljubljanában bolyongok, nincsenek meg a régi kocsmák, 
amikbe diákkoromban jártunk, amint javarészt már akkor se voltak meg, amikor legutoljára 
a városban tartózkodtam, de mégiscsak sikerül kizsarolni magamnak egy korsó Laškót egy 
faburkolatú italmérésben a Slovenskán.

2019. 03. 21. A szegedi Sándor utca, eszményi szintre feltöltve az árvíz után; egy visszatérő 
álmomban van itt valahol egy árnyas, csöndes tér, beleroncsolva az utcaszerkezetbe.

2019. 03. 22. True Detective S03E04.

2019. 03. 23. Olyannak láttam a gombszemeivel, mint akiben nincsen ellenpontja az erdő-
nek.

2019. 03. 24. John Frusciante előadásában szeretem legjobban a Song to the Sirent.

2019. 03. 25. Fogszabályzót kapott a feleségem.

2019. 03. 26. M, ami néha W-nek látszik, mint a fejjel lefelé trónhoz kötözött Cassiopeia; 
maradjon ez az anyák égi jele az éjszakában.

2019. 03. 27. Megkísértett, hogy lefessem őket, de aztán hirtelen halálfélelem lepett meg, és 
a szebb jövő reményében gyorsan eltapostam magamban az ihlet parazsát.

2019. 03. 28. Rural Techno.

2019. 03. 29. Lávaplasztikák.

2019. 03. 30. Szabadkára utazom holnapután.

2019. 03. 31. Ma meg akartam fürdeni a Tiszában, le is mentünk a Marostorkolathoz, de elri-
asztott a gyorsan apadó folyó mély iszapja, amit a Napnak még nem volt ereje kiszikkasztani 
és elkeverni a homokos fövennyel.

Nyerges Gábor Ádám

Április

Április 1. A felejtésnek meglesz majd az ára, jegyzem föl elveltélt versmondatnak, mielőtt, 
írd és mondd, végleg elfelejtem.

Április 2. Miközben szép, azért, ha belegondolok, hogy kiket szerettünk korábban, egy kicsit 
azért riasztó is, hogy ennyire tetszünk egymásnak, gondolom, de valahogy aztán elfelejtem 
megírni valakinek még délután, mielőtt, pár órán belül kicsinyég ki is ábrándulok, hogy 
aztán a szórakoztató merengés maradjon, melyik volt a slusszpoén, a mondat elfelejtése 
vagy későbbi eszembe jutása.

Április 3. Kiválni egy szerkesztőségből, ahova az induláskor engem fennállásom kezdete 
(babakorom) óta jól ismerő szerkesztő barátom, jóakaróm, még tizenhét évesen legelső 
cikkemet közlő, utamat azóta is közelről figyelő, egyengető mentorom hívott, négy és fél 
boldogan végigdolgozott év után nehéz, tompa, kótyagos érzés, mint két gyors fröccs utó-
érzete egy nyárias délutánon, Budától Pestig hazafelé, verőfényben és fáradtkás, de édesbús 
elégedettséggel, csipet boldogsággal, hogy a barátság átível a közös munka időszakán, s 
mint Lenin, élt, él és élni is fog, jóval az intézményes keretektől függetlenül is.

Április 4. „– Nekem ez nem hiányzik / – De persze úgy általában mi hiányzik? / – Hát, 
igen” – filozofálgatunk két-három órával a nyári Apokrif-számot összebarkácsolni még csak 
kezdő értekezlet után, két-három perccel a tavaszi szám bemutatója előtt, az Írók Boltja 
közönségének soraiban rejtőzve mi másról, a hiány episztemológiájáról, s ki mással, atyai 
jóbarátommal, F. Z.-vel.

Április 5. „I miss the comfort in being sad”, hogy stílszerűen idézzem az épp ma huszonöt 
éve elhunyt rocksztárt, kamaszkorom idolát, hát nagyjából így hathat, ahogy épp pozitív 
csalódást okozok rég látott barátomnak, a kedves („mellesleg” képzőművész és pszicholó-
gus) írótársnak azzal, hogy bármennyire megijeszt is, azt hiszem, egészen boldog szakaszát 
élem épp az életemnek, így diagnosztizálgatunk engem, őt, közös ismerősöket, ahogy lassan 
koraestébe fordul a délután, ülünk a Trefort kertben, kávét iszunk, köröttünk fák minde-
nütt.

Április 6. Úgy látszik, tartozhattam a mai nappal az ördögnek (ő meg, mondjuk, akkor 
már még többel nekem), ma három faltól falig zsúfolt program lakmározta volna utolsó 
szabadúszó napjaim csekélyke megmaradó hányadát, de az elsőt (utolsókat rugó laptopom 
szervizbe adását) inkább kihagytam, hogy el ne késsek a másodikról, ami viszont egy rejté-
lyesen eltűnt kulcs okán meghiúsult, így hát, miután amennyire lehetett, megvigasztaltam 
a rakoncátlan kulcs vigasztalhatatlan gazdáját, cserébe legalább értesülök róla, hogy ma 
állítólag milyen csini vagyok (a teljes lakosság szempontjából azért nem feltétlenül repre-
zentatív női adatközlőm szíves szóbeli közlése alapján), s midőn ezt írom, már izgatottan 
várom, hogy estére kirúgja magát az összegyűrődött idő, és elérkezzen a nap amúgy is fény-
pontnak szánt része, s két jóbarátommal alkalmi talján béközéppé változhassunk a festői 
Krisztina körút időn túli békéjében, igaz, ha úgy nézzük, szimbolizálva kortársi életünk saj-
nálatos közéleti megosztottságát, hárman három felé szurkolva a Juve-Milan rangadón (L. 
várhatóan semleges lesz), de, ha meg úgy tetszik, a békés egymás mellett szurkolás liberális 
idilljéhez is modellt ülve akár.

Április 7. Szomorú (vidám?) vasárnap három így együtt már rég nem üldögélő barát 
beszélget egy padon, mint egy egyetlen koncertre újra összeállt rockbanda, nem is öreged-


