AZ ELTŰNT VERS NYOMÁBAN

Egon Schiele

Robert Frost

Fulladás zenéje

Megállva erdőszélen havas este

Egy pillanat s a fekete patak
erőm leigázza, már nagynak látom
a kis vizet, s a lágy lankás part
felmered. forgok küzdve,
és hallom a vizet belül,
a jó, a szép mellékvizet –
de szívom be ismét az arany erőt, s a
víz halad sodrón konokul.

Kié ez erdő, tudhatom.
A faluban él, gondolom,
nem lát meg, míg megállok itt,
s hófödte fáit bámulom.
Lovacskám kérdőn föltekint:
miért állunk, ha ház sem int,
erdő és dermedt tó között,
e legsötétebb éjbe kint.
A zablacsengővel jelez,
hogy itt valami hiba lesz.
Nincs más hang, csak a könnyű szél
söpörte hulló hó neszez.
Milyen szép erdő: mély, sötét.
De le kell rónom ezt-azt még,
s mérföldeket, míg alhatnék,
s mérföldeket, míg alhatnék.

Robert Frost
(San Francisco, 1874.
március 26. – Boston, 1963.
január 29.) amerikai költő.

Egon Schiele
(Tulln an der Donau, 1890.
június 12. – Bécs, 1918.
október 21.) osztrák festő.
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A másik út

David Foster Wallace

Sárga erdőbe két út futott,
Sajnos nem lehet nem dönteni
Magányos utas a csalitot
Lestem míg szemem elláthatott
Ahogy az egyiket elnyeli;

-részlet a regényből-

Végtelen tréfa
Kemény Lili és Sipos Balázs fordítása
A DEPEND BIZTONSÁGI ALSÓNEMŰ ÉVE
NOVEMBER 13.

Végül a másikra fordultam,
Az egyenesre – s tán így volt jó,
Füves volt ez s inkább járatlan;
Bár azt még onnan is láthattam
A kettő ugyancsak hasonló,

02:45h, Ennet-ház, szó szerint éjnek évadján. Eugenio M., aki önként ugrott be álomügyelni
Johnette Foltz helyett, kint ül az irodában; pittyegős, csipogós sportjátékkal játszik
valami kézi szerkentyűn. A nappaliban Kate Gompert, Geoffrey Day, Ken Erdedy és Bruce
Green; majdnem teljes a sötétség, csak az ugrabugráló kijelzőjű DEC-megtekintő megy.
00:00 után, hogy a bentlakókat alvásra ösztönözzék, tilos a patronozás. A józan kokainvagy serkentőfüggők már a második hónapra egész jól alszanak, a mezei csőalkeszek a
negyedikre. Az absztinens fű- és nyugtatófüggők viszont jobb, ha az első évben nem is
álmodnak alvásról. Bruce Green ennek ellenére alszik, és a kanapékon-nincs-fekvés szabályt
is csúnyán áthágná, ha nem csavarodna ki teljesen az alsóteste, hogy a talpa a padlón
maradjon. Az Ennet-ház csak az InterLace alapkínálatát kapja spontánsugározva, 02:00
és 04:00 között pedig a másnapi kínálatot tölti az InterLace NNE, és a „Mr. HoppszalaHoppsz” aznapi műsorát zsinórban négyszer ismétlő streamen kívül minden adás szünetel,
és sem a pocakos Mr. Hoppszala-Hoppsz, sem a biztosítótűkkel összetűzött textilpelenkája
és latex csecsemőmaszkja nem valami megnyugtató vagy szívderítő jelenség, ha az ember
inszomniás felnőtt. Ken Erdedy rászokott a dohányzásra, és most rugózó bőrpapuccsal ül
és cigizik. Kate Gompert és Geoffrey Day a nembőr-kanapén. Gompert törökülésben; úgy
előredől, hogy a homloka a lábfején nyugszik. Mintha valami spirituálisan előrehaladott
jógapozíció, esetleg nyújtógyakorlat volna, pedig csak arról van szó, hogy szerda, azaz a
Gatelyvel meg Lenzcel történt ronda bekötőúti tömegverekedés óta, amiből a Ház még
nem teljesen épült fel spirituálisan, Kate Gompert ebben a pózban üli végig az éjszakákat.
Day pucér lábszára teljesen szőrtelen, ami alkalmi félcipővel, fekete zoknival és velúr
fürdőköntössel kombinálva elég bizarrul fest, Day viszont bámulatos ellenállóképességről
tesz tanúbizonyságot a mások véleményével való törődés tekintetében.
– Nem mintha tényleg érdekelne. – Kate Gompert hangja színtelen és alig hallható, mivel
a bokánál keresztbe rakott lába gyűrűjéből szól.
– Nem érdeklődés kérdése – feleli halkan Day. – Csak azt mondom, bizonyos mértékig
azonosulok.
Gompert epés fújása megemeli mosatlan frufruja egy részét.
Bruce Green nem horkol, fehér gézzel keresztül-kasul ragasztott, törött orral sem. Sem ő,
sem Erdedy nem figyel.
Day halkan beszél, és nem úgy rakja keresztbe a lábát, hogy Kate felé dőljön. – Mikor
kisfiú voltam…
Gompert ismét nagyot fúj.
– ...csak egy kisfiú a hegedűjével és az álmaival, aki kacskaringós kerülőutakon ment a
suliba, hogy kitérjen a fiúk elől, akik folyton elvették a hegedűtokját, és cicáztak vele a feje
fölött... szóval egy nyári délután épp fönt voltam egyedül az öcsémmel közös szobánkban,
és gyakoroltam a hegedűn. Kánikula volt, és kiraktunk az ablakba egy ventilátort kifelé
fordítva, ilyen elszívó-szellőztetőnek.

Reggel volt: mindkettőt takarván
A még érintetlen levelek.
Ó, ha amazt is megtarthatnám!
Hogy jön majd útra út, ne tudnám,
S hogy vissza aligha térhetek.
Sóhajtok majd hogy mennyire fájt
S mind jobban a múló évekkel:
Az erdőn hol az út kettévált –
Választottam a kevésbé járt
Ösvényt, és minden ott dőlt el.

12

PANNON TÜKÖR 2018/4

2018/4 PANNON TÜKÖR

13

