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Szabó Fanni
Paraszomnia (részletek)

A Paraszomnia három ciklusra 
oszlik, mindegyik magán hor-
dozza az alvászavarokkal járó 
káoszt. A kötet szerkezete dina-
mikus, nem töri meg a versek 
íve, és a szövegekbe ágyazott 
képek sem oltják ki egymást. 
Bár a költő a szabadverset része-
síti előnyben, mívesmunkának 
beillő alkotásaival bizonyítja, 
színvonalas szabadverset írni 
ugyanakkora kihívás, mint jól 
megkomponálni egy disztichont 
vagy szonettet. Az első, Pórázon 
sétáltatja ujjait ciklus nyitóver-
se kitűnő példa a paraszomniá-
val járó zavarokra. Az Összekul-
csolom nyakán a lábam Faludy 
György soraira építkezve teremt 
új világot, amelyben szárnyas 
lények kellene szavakba önt-
sék a versbeszélő némaságát: 
„Szárnyai felborzolták alvó sző-
römet (…) Ha beszélni kellett, 
nem találtam, / hogy lefordítsa 
némaságom.” A szerző mintha 
tudatosan törekedne arra, hogy 
műve egy haladási ívet kövessen 
(a szárnyas lény keresésétől föld-
ből kikelt testének szorításáig) 
és a már említett ívek árkádjai 

alá miniatúrává formázott ké-
peket csempésszen: „Akkor sem 
vagyok magasabb nála, / ha 
lábujjhegyre állok előtte. / Ösz-
szekulcsolom nyakán a lábam.”
A Körtánc egy értelemkeresés 
hatszakaszos története. Annak 
ellenére, hogy „Dinasztiák haltak 
ki, / mert nem ismerték a szerel-
met”, a verszárlat az egyedüllétet 
emeli ki: „Körtáncot járok / ma-
gammal körülöttetek”, ez pedig 
arra világít rá, hogy képtelenek 
vagyunk messzebbre látni ön-
nön valónknál, ezért is keressük 
másokban személyes létezésünk 
darabjait, táncolunk magunkkal 
egyéb élőlények körül. 
A Jóslat című versben a legna-
gyobb intenzitással átélhető érzel-
mek, legerősebb látomások apró 
részletek hétköznapi köntösében 
törnek felszínre: „megterített 
asztalok alá bújik a szereleméh-
ség (…) Az otthonkás angyalok 
ököllel sebhelyezik a fákat”. Az 
Elrákosodott ékszerekben a kilá-
tástalanságra utaló képek szikár-
ságukkal hatnak, nem törekednek 
arra, hogy meghatottságot vagy 
szánalmat keltsenek. Az idézett 

sorok a helyzetjelentés erejével 
bíró tényképek: „lefolyónk eldu-
gult, megtelt a vödör. (…) Növé-
nyeink elpusztultak a fényhiány-
tól, / a félhomályban egymásnak 
esünk.” A Pórázon sétáltatja ujja-
it ciklus hangulatát nem uralja le 
a feszültség vagy a melankólia. A 
Kolóniát az együttlét harmóniája 
hatja át. A költő úgy alkot valami 

újat, hogy teljes egészében nem 
rugaszkodik el az idill szokványos 
képeitől (lásd meghitt együttlét, 
boldog elszigeteltség), hanem sa-
ját költői hangjára formálja azo-
kat: „Mangófából lesz az összes 
bútorunk. / Az ágyneműnk csí-
kos, / művirágok minden sarok-
ban (…) főtt tojást reggelizünk, / 

három fogást főzök, mire hazaér. 
/ Mellette se sírás, se fájdalom 
(…) kicsomózzuk egymás cipő-
jén a fűzőt (…) Lakatlan sziget-
re hajózunk (…) Nincs térerő, 
anyád, apám, / csak sokasodó 
önmagunk.” A Kánikula elmossa 
a határt emberi és nem emberi 
között. A lírai én egy levadászott 
őz hangján szól. A birtoklásvágy 
és hatalomgyakorlás példája ez a 
vers, de a titokzatosságot sem nél-
külözi: „Levadászott őz vagyok 
(…) Naphosszakat tartogatta gé-
gémet, vadvörös / torkába tette, 
szétmorzsol, újra összerak, / szú-
nyoghálóba göngyölt testem dé-
libábank / vérízű napnak viszi.”
Megtanít az Isten a tisztáta-
lanra. A második ciklus címét 
Pilinszky Apokrifjének átértel-
mezéseként képzelem el. Isten, 
aki látja, hogy miként állunk 
a napon, most a tisztátalanra 
tanítja a tűző napsugaraktól 
gyötrődő embert. Szabó Fanni 
továbbgondolja az Apokrif ben 
foglaltakat. Az Ismétlődő hata-
lomban szereplő lomtalanítás az 
elhagyatottsággal hozható ösz-
szefüggésbe. A szóalkotásra tett 
kísérletek nemcsak az említett 
vers, hanem a teljes ciklus szem-
pontjából fi gyelemreméltók: 
„hatástalanít lanít lomtalanít, 
/ megtanít az Isten a tisztáta-
lanra, / hogy mikor hullámlám 

egymásba vissza”. Az átalakított 
és újrakomponált szavak új táv-
latokat nyitnak a szöveginter-
pretációban: „Tétovázát törött 
ketté” (Ninive). 
A kötet címadó verse az utolsó, 
Ólomból Dunántúl ciklusban lel-
hető föl. A versbeszélő kívülről
látja magát, mintha az éji nyug-
talanságok a mindennapi elmú-
lást hoznák el: „Nyitott szemmel 
alszom. / Felülről látom ma-
gam, / szemgolyóm rozsdabar-
na.” Az alvászavarral járó zilált-
ságot igazolja a versbe ágyazott 
nyugtalan lüktetés is: „érzékeim 
átgurítom a látóhatáron. / Az 
agyagba simult, sáros testem / 
barnulni kezd a sugárzástól, / 
eggyé válnak velem a föld szí-
nei.” (47.) Az Ólomból Dunántúl 
címe méltán dallamos, a műben 
ugyanis központi szerepet kap-
nak a hangok, igaz, ez utóbbiak 
nem a nyugalom vagy a szépség 
zászlója alatt vonulnak fel: 
„Leszakadt mennyezet alatt 
fekszem, / mellettem lemezek 
kupacban, / megidézek róluk 
egy-egy dallamot. / Véresre 
karmolnak a macskák. / Anyám 
kutyák ugatása alá énekel / min-
dent, amit nem hallhatok.” (49.)

Szabó Fanni: Paraszomnia. Elő-
retolt Helyőrség Íróakadémia, 
Budapest, 2019

A fi atal költő debütkötete a káoszból próbál rendet teremte-
ni. Versei olyan univerzum létezésére irányítják fi gyelmün-
ket, amelyet hajlamosak lennénk tudattalanunk óceánjába 
süllyeszteni. E világ lakói intenzíven érző lények, akik közt 
áthidalhatatlan távolság lüktet.
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Önteremtő
Azon az éjjelen róla álmodott a postás, 
a kalóz, a mérnök, a költő, és róluk 
álmodott az anyja, ez a homályos tudás 
birodalma, amin csak ő uralkodik.

Álmaikban üzent, megfogant a majd 
megfogható, a világ határain túlról jön
közéjük, hogy honnan, el nem mondható.

A világnak ha vége van
„Fém-hullámhegyek
elől futott az utca kőmederben,
futottak a puha testek fém és kő között”
Nemes Nagy Ágnes: Ekhnáton éjszakája

A világnak ha vége van,
fémek fénye táncol reggel
a nap helyett, ezüstszürkén
csillámlik a kőmeder.
Az arcokon puha testek.
Egymás felett, egymás alatt
hegyekként a bonthatatlan
egység zárva tartja őket.

A ráncokba ágyazódott
kosztól, portól kövesedett
arcuk álarc lett az éjjel,
áttetsző füst körülöttük.
A világnak ha vége van,
maszkot cserél élő holttal,
fém- és kőtest együtt táncol,
karccal egymást alakítja.

Körtánc
Addig térdelek előtte, 
amíg úgy nem szeret, 
szőnyegbe tekeri magát, 
elmúlik a lángok ölelése.

Sokan ordítják nevem az éjszakába, 
amikor nem fi gyelek rájuk, 
körbetáncolják a testem.
Dinasztiák haltak ki, 
mert nem ismerték a szerelmet, 
kardba dőlést egy póktenyészet közepén.

Mert nem tudták, 
úgy kell előre nézni, mintha az írisz 
vonulatait követnéd szemében. 
Alkarján alászállnak a folyók, 
hordalékként velük utazhatsz.

Köddel borított királyságom, 
bennem élők pogány imája 
acélból maszkot varázsol rám.

Körtáncot járok 
magammal körülöttetek.

Ismétlődő hatalom
„Lenyűgöző volt, ahogy nézni tudott. 
 Ha akart, 
 kiirtott minden fát a közeléből
 és kósza népekkel táncoltatta körül azt az egyet, 
 amelyet könyörületből mégis meghagyott.”
 Csoóri Sándor: Sose volt a világban akkora csönd

az értől az óceánig számoljuk a méter hosszát, 
hogy mikor, mikor hullámlám egymásba vissza –
visszavonjuk a visszavonhatatlant 
minden hatatlan hatalmat 
hatástalanít lanít lomtalanít, 
megtanít az Isten a tisztátalanra, 
hogy mikor, mikor hullámlám egymásba vissza 
visszakerült, meg-megőrült 
és tort ült felettem, 
benne lettem érben tengerjed, 
ha szegény vénám én ám 
körültáncoltatámtám
kósza népekkel, mert kell azt az egyet, 
azt az egyet megbocsátani, 
amit nem lehet magunkkal 
unkkal unással unásig ismételni.

Négy tengeren, öt erdőn át haladt, 
kaktusz vágta bőrét, sebeit sós víz húzta össze, 
kopoltyúja nőtt, megtollasodott.

Amikor a határokon belülre érkezett, bujdosott, 
fák törzseihez kuporodott, sziklák oldalánál 
dörgölte le magáról furcsaságait.

Kilenc hónap múlva megérkezett, minden sápadt, 
falfehér volt a cél helyén, véres karok
nyúltak felé, hogy elragadják,

így jobbnak látta, hogy visszamenjen, 
a hovatartozás lényegi, ködfelhőbe 
kúszott, a múlt leple majd elnyeli.




