
OrkÀnerejü sz¢ll´k¢sek, rÀzkÂdik
Csatorna ¢s redûny. Pontos tÁzpercenk¢nt
Beborul ¢s kis¡t. Napos hideg,
SzÀrÁtson minket ¢s fertûtlenÁtsen!
çtkaroljÀk egymÀst a d¢lutÀni alvÂk,
MegÀllt ÂrÀjuk delet mutat.

Peer KrisztiÀn

KIKAPCSOLñDNI

Mikor mÀr eldûlt az esti program,
de addig m¢g van idû, mikor pihenni kellene,
de aludni nem szabad, led´gl´m egy kicsit a TV el¢.
Ig¢nyeim nincsenek, tÀvkapcsolÂm szint¢n,
nem csinÀlok sok csatorna müsorÀbÂl eg¢sz est¢s mozit.
Valami ism¢tl¢s megy, mÀr ismerem. Eml¢kezem
a r¢gi ¢nre, ¢s nem k´vetem az egysÁkÃ sztorit.

AztÀn rÀ¢bredek: elaludtam, k¢t snittet az agyam k´t´tt ´ssze ä
ha ez m¢g ugyanaz a film, idûben vagyok,
ha egy Ãjabb: felkelni, kikapcsolni, f¢lÀlomban
babrÀlni a zÀrral. Megyek a k¢sz¡l¢khez,
¢s az nem j´n k´zelebb, mozgÀsomat vÁz gÀtolja,
borulnak a tÀrgyak. Csak jussak el az akvÀrium hatÀrÀig,
ott majd elvÀlik, hogyan tovÀbb. ºveg, vÁz vagy levegû,
¢s hol kezdûdik a valÂdi szoba.

TehÀt alszom. A beszürûdû hangok alÀ ¢n vÀgom a k¢peket.
SzÂlnom kell, hogy verjenek f´l!
Egyed¡l vagyok, v¢gem, mire megtalÀlnak, szÂlnom kell,
az idegen hangra majd fel¢bredek.
çlombeli akarattal kinyitom a szemem.

VÀrok a hangra, hogy szÂlÁtanak.
HajszÀlaimat egyenk¢nt ¢rz¢kelem, az ¢gbolt
nem t´bb, mint koponyatetû.
°n a pontokat ´sszek´t´ttem, fejjel lefel¢ felismertem
az eredeti ÀbrÀt. °s Áme a hang, ¢s van rÀ magyarÀzat:
àA tested b´rt´n, de te b´rt´nûr vagy benne,
rÀncaiddal szÀmlÀlja napjait egy mÀsik.Ê
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A mÀsodperc t´rtr¢sze alatt t´rt¢nik majd az eg¢sz.
A k¢rd¢s elvileg mÀr k¢sz van a fejemben.
Egy pillanat. Annyi, hogy a tekinteted egyszer elkapd,
mert visszan¢z. Egy megÀllÂnyi idû.
Mikor a felszÁnig eljut a mag,
¢s a csÁrÀnak ¢rtelme ¢s irÀnya lesz. RÀj´v´k,
hogy figyelnek, mÁg alszom, de az Àlmom eny¢m.
Ott legyûzhetem a dobÂkockÀt, ott ¢rthetetlen l¢ny vagyok.

Felnyitom a szemem, ¢s inkÀbb folytatnÀm az Àlmot.
A szobÀban csontvÀzforma g¢pek. Monoton, mük´dû anatÂmia.
Mozdulatlan ventilÀtor, legyek l¢giÂja.
Fekszem meztelen¡l, Àllig takarÂzva, Ãgy kÃszik be
testembe a meleg, mint valami Àllat.

Egy g¢pben vagyok ¢n is, jÂ a strat¢giÀm.
A legjobb, amit ember alkotott. HosszÃ tÀvon
verhetetlen program, es¢ly¡k akkor van, ha idûben
kikapcsoljÀk a g¢pet. ñ, programozÂ!

AztÀn fel¢bredek. Ez az utolsÂ, m¢g igazinak gondolt
vilÀg. Szoba, TV, gombok, ¢n.
HajszÀlat csÁptetek az ajtÂr¢sbe.
Rovom a k´r´ket, lakhelyem egyre szükebb. Legbel¡l ´regszem.
Van m¢g idû estig: egy megfejtett rejtv¢nyben kit´lt´k
n¢hÀny ¡resen hagyott kockÀt.

Heimito von Doderer

VII. DIVERTIMENTO: JERIKñ HARSONçI
BÀn ZoltÀn AndrÀs fordÁtÀsa

àA szakÀllas mÀr korÀn kitanÁttatott,
mivel a ÏzsupsznakÎ lend¡letet adott.

Erûszak = ismeretlen elleni tett,
a tüz kihamvadt, mielûtt ¢getett

Az epigrammatikus ´k´l k¢zre Àll,
hogy ne ¢rjen minket k¢sûbb semmi kÀr.Ê
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