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Ana María Shua: Tizenegy jótanács egypercesszerzők számára 

Once consejos para autores de cuentos brevísimos () 

1. Végy egy (vagy több) aprócska adag káoszt, és formálj 

belőlük parányi univerzumot! 

2. Ahogy azokban a harcművészetekben, melyekben kihasz-

nálják az ellenfél erejét, használd föl az olvasó ismereteit! 

Sokkal többet tud, mint gondolná! 

3. Játssz a szöveg formájával! Ahogy a nyúlfarknyi példában: 

„Meneküljünk, itt vannak a betűv-dás--k!” 

4. Addig terelgesd a szavakat, amíg rendezett nyájjá nem áll-

nak össze! Legyen kéznél az előkészített karám! 

5. Fond egyetlen szállá a meseszerűt és a hétköznapit! Vagy 

mégsem. Nyesd le a fölösleget! 

6. Úgy alakítsd az első változatot, mint a nyers drágakövet, 

míg tökéletesen csiszolt gyémántot nem kapsz. Ha nem 

tudod megtisztítani a hibáktól – legyenek azok bármily 

aprók –, kíméletlenül dobd a követ a szemétbe! 

7. Ha könnyű fogást találni rajta, akkor nem jó. Az igazán jól 

sikerült egyperces olyan megfoghatatlan és sikamlós, akár 

egy hal. A jó irodalom már csak ilyen. 

8. Néha nem is kell kitalálni őket, elég csak rájuk lelni. Ott 

csillognak, más szövegekbe beágyazódva. 

9. Minőségpróba: ha tényleg jó, akkor harap. 

10. Legyen rövid! De az se baj, ha egyúttal szellemes is. 

11. Ha tanácsot, útmutatást vagy véleményt fogalmazol meg a 

szakmáról, a pontok száma sose legyen tíz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Tomar una o varias porciones de caos (muy pequeñas) y 

transformarlas en un mínimo universo. 

2. Como en las artes marciales en las que se aprovecha la 

fuerza del adversario, utilizar los conocimientos del lec-

tor, que sabe más de lo que cree. 

3. Trabajar con la materialidad del texto. Por ejemplo, en el 

brevísimo “Huyamos, las cazadores de letras est-n aq--“ 

4. Azotar las palabras hasta conseguir que se agrupen en 

un rebaño ordenado. Tener el corral preparado de ante-

mano. 

5. Tejer lo fantástico y lo cotidiano en una sola trama. O 

no. Cortar lo que sobra. 

6. Tallar la primera versión como una piedra en bruto, has-

ta obtener un diamante facetado. Si no es posible librarse 

incluso de la más mínima imperfección, tirar la piedra a 

la basura, sin piedad. 

7. Si se ha conseguido atraparlo, es que está mal. Un buen 

cuento brevísimo resulta tan inasible y resbaladizo como 

cualquier pez o cualquier buen texto literario. 

8. A veces no hace falta inventarlos, basta con descubrirlos, 

incrustados en otros textos, brillando. 

9. Prueba de calidad: cuando es realmente bueno, muerde. 

10. Ser breve. Y, preferiblemente, también genial. 

11. Si se trata de proponer consejos, instrucciones o reflexio-

nes sobre el oficio, que nunca sean diez. 
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