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TRAUMA

Most nem a k´d feh¢rje: porf¢ny tarol:
az ¢szaki nap¢: mely szembe kap. çtlÀtszÂ
ÂriÀsradÁr morzsÀlja-lyuggatja ki a bujdoklÂ
Àrny¢kokat. Egy kislÀny guggol a sezlonon a gangon.
BÀr nem lÀtni oda. CsigÀban meg¡l; k¢t t¢rdkalÀcsa oldal-
vÀst kihorpad. TartÀsa: balga. K´ny´ke lecs¡ng.
Nem mozog. Csak tartja a hajÀt a sz¢lbe. RÀzom,
de nem hall. Kidül a k´rk¢pbûl kÃt, gÂr¢, fa; rep¡l
a lÂheretÀbla. Beleng a lepedû esûvÁzszaga.

Mintha a Nap messzirûl fÃjna. Odatartom az arcom,
de nem ¢ri el. A kislÀny nem vÀr. Nem hÁv. K¡llûket
rajzol fejben: k´z¢p¡tt ´sszek´ti. A vonÀsok idût
kaszabolnak. Sz´ghaj, csÁpûs vesszû suhint, bûrt ¢r.
De nem fÀj neki. N¢zi: a mozgÂ k¢pben ezer sz´gecske
megf¢r, tÀmad, t´rlûdik s ered. T¢rden a vart kopozza
a k¢z. F¡gg´ny´k, falak nyÁlnak-vÀlnak, t¢rnek
el. LassÃ v¢rcsÁkot ken sz¢t a lÀbon az ujjbegy.
Fest: szÀjÀt tÀtva feledi. LÀtja a gangrÂl a kertet.

Az olajnyomatot nem ¢ri fel! SÀrgÀs s´r¢ny ragadt
az ¡veg belsej¢hez. Ketrecbe zÀrja a sz¢les r¢zkeret.
Ott van a falban a lÀndzsa; tÀrt pofa: sebben a mese.
A nÀd ÀtszÃr a szomsz¢d tetûrûl ide. Az àittÊ meg az
àottÊ k´zt vibrÀl az ez¡st szÀrÁtÂk´t¢l. Lepedû duzzad
rajta. K´zep¡tt Àtfut egy varrat, szaggatott c¢rna-
sÁn. AkadozÂ szavak Ãtja: akcentusom van: a szavak
k´zt porlÂ g´b´kben fr´ccsen a nyÀl. SÀrga fogak
sÀnta l¢ckerÁt¢se. Az Âlban disznÂk, kutyÀk. Vas-
markÃ emberek, nyÀjas n¢n¢k. HozzÀk a bort, a tejet.
Az ¡veg hideg. A k¢z a rÀma g´cs´rtj¢t vakon tapogatja.
Arany Àllat: a szeme z´ldesbarna-leves. Feh¢r szem-
pillÀs malac. Nyirkos hÃgyÃt, moha. SÂs a v¢r is, mint
az ujja. A kislÀny meleg ajka a cserepes heget lenyalja.
Nincs mit mondania. Idekinn a csillÂ esû az ¢gbûl, a soksz´g
mindent ´sszet´r´l. K¡llûk villognak, sz¢tejti t¢rd¢t, nyelve
hegy¢re harap. SzÁvnÀ a mes¢k tej¢t. A nyelv, mint az ÂlbÂl
a disznÂ, ki´klel. NyÃjtsd be az ujjadat neki, rÀntsd ki.
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Nem tudok bemenni, hiÀba rÀzom a kaput. A gyerek szÂtlan
ellenszeg¡l, befel¢ hajlik, t¢rde r¢s¢be les. Csak anya ne
j´nne meg! TÀvoll¢temnek ´r¡l. Kis idiÂta, csuklÂja mellemnek
fesz¡l. Ugran¢k, de eltaszÁt, s mÀr a k¢pben ¡l. HÀtulrÂl lesem:
fej¢t felveti, n¢mÀn figyeli az ÀsÂ ´regember ritmusos
mozdulatÀt. Ez azt szereti, mikor kifordul a f´ld. Mint a szÀj.
S a szÀjbÂl a nyelv, mely nedvesen szÂrja a mes¢t. Az oroszlÀn
combjÀn v¢gigcsurog a v¢r. Az ´reg f¢l lÀba ÀsÂny¢l, ¢l¢t le-
d´fi. Szeme k¢k kocsonya, a kislÀny ¢rzi, hogy mÀst lÀt.

AjkÀt mozgatva k´veti. Az ´reggel ¢rez, a beteg Àllattal
besz¢l. Lesi a vermet. Megk´rny¢kezem: SzÀjad piros, szagod
idegen ä tenyerel anyja k¢p¢be. Visszahûk´l´k, kizuhanok
a k¢pbûl. Elgurult a sÀr- a nyÀl-, a f´ldg´b. Ism¢t lelohad
a k´t¢len a feh¢r lepedû. VisszaÀll a kÃt, a fa, kiter¡l a lÂ-
heretÀbla. Kiskutya szalad a jÀt¢k utÀn. °n nem tudom,
honnan hangzik a hÁvÀs, ¢s m¢rt nem mehetek sehovÀ. MÀr
vastag fü ûrzi a k¢pet. RÀborul a szikrÀs f¢nytakarÂ. JaktÀl,
seb¢t tÃrja mi rossz, mi jÂ. V¢g¡l majd kibuggyan a lÀndzsa

¢s elk¢sz¡l az Àrok. HÀtamon fut a lile. Nem vagyok k¢szen.
HiÀba akarok talÀlkozni vele. TovÀbbra is lÀtom a gÂr¢t, k¡l´n
az olajnyomatot. Vad moribundusok szem¢t. Az ellent¢t¢be
fordulÂ akaratot. Nem ¢rtem mit ¢rt a gyerek. F¢lt¢be hogy vegy¡l
´r´m. Mit neki ¢let, Àllat, sÂ, tejcukor. Nem enged bet´rni
hozzÀ: rosszul Árom: hÀrÁtja t´rt¢netem. Keserüs¢geim porba k´pi:
masni. BeszÀll a v¢konyhajÃ figurÀba, szÀjÀt beszÁva tÀvolodik.
A szomsz¢dba megy megint ä t¢vedek: az oroszlÀnhÀzba siet,
az irtÂzatot imÁgy nem ismeri. A reteszt el¢ri: kil´ki.

Marcel Proust

SZODOMA °S GOMORRA (IV)

BognÀr RÂbert fordÁtÀsa

Nem tudtam rÀszÀnni magam, hogy otthagyjam Swannt. A fÀradtsÀgnak arra a fokÀra
jutott, amikor e beteg test mÀr puszta g´reb, amelyben tanulmÀnyozhatni a k¢miai
folyamatokat. Az arca tele volt berlini k¢k pattanÀsokkal, amelyek mintha mÀr az ¢let-
telen vilÀghoz tartoztak volna, ¢s olyan kellemetlen szÃrÂs szagot Àrasztottak, amilyen
a gimnÀziumban àkÁs¢rletez¢sÊ utÀn ¡li meg a àlabortÊ. Megk¢rdeztem, hogy t¢nyleg
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