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-a-
a ház alatti mélyből
egerek cincogását hallani
akik az érkező tél elől
a központi fűtés kazánjában leltek 

menedékre

néhány másodperc alatt
tűzre gyúl a kazán 
s a padló légvezetékein
melyeken meleg ömlik a házba
sült hús szaga árad

-b-
az egyetemi rendőrségnek köszönhető a hír
hogy a Dixwell Avenue alsón
halálosan fenéken lőttek valakit

mily sokféleképpen lehet elmenni

A Homo Sapiens hónapokon át 
munkatáborokban él

ipari munkával tölti életét

végül egy fenekébe lőtt golyó
áldozata lesz
s a Smoker’s Convenience
és a Photostudio Krazy közti parkolóban
fekszik és haldoklik

-c-
a fiú Monterey luxusnegyedében
keskeny kőszegélyen ül, 
a mókusból maradt cafattal
unottan csapkodja a betont

nézem őt
és arra gondolok
hát bizony így jártam én
mint a szentimentális
reflexív költészet képviselője

-d-
a nyugdíjasotthonból
holttestet hoznak ki
fehér műanyag fóliában

úgy néz ki mint egy kövér lárva

ez egy boldog holttest
már nem kell munkába kelnie
mihaszna cikkeket írnia
nyugtalankodnia irodalmi művének 

állapotán

holttestnek lenni előnyös
mindenki csak jót önről a legtehetségesebb
a legtisztességesebb a legjelentősebb
míg végül
nem lesz Marek Brezovský*

D O M I N I K  Ž E L I N S K Ý

Használt testek katalógusa

* Brezovský, Marek (1974 – 1994) nagy tehetségű szlovák zeneszerző, zongo-
rista, énekes, szövegíró. Tudatos heroin-túladagolással vetett véget életének.
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továbbá
ha ön halott
nem kell Skype-ot használnia
ezt tekintem a legeslegnagyobb előnynek 

-e-
gyakran egész nap nem találkozom 

emberrel
talán csak a szaunában  
de ezt inkább nem számolnám

így aztán néha egész héten
néha két héten át
nem találkozom emberrel

fokozatosan figyelem
ahogy testemről lehullnak
atomjai

leválnak
s maradnak szétszórtan
a Prospect Street-en és a Dixwell Avenue-n

a Boeing 737 fedélzeti padlóján
és toalettjén

végül nem marad semmi
csak a látvány
ahogy Phoenix városára hajlik
a Sonora-sivatag legközepén

-f-
a legnagyobb viharral végződött a nyár

a Munson Street 212 előtt
hömpölyög a folyó
mindent visz
a műkaktuszokat is

a felszínen imitt-amott 
patkányok orrcimpái bukkannak föl
miután szemük megszokta a vizet
látod hogy hemzseg tőlük a folyó

látod azt?
a konyhai mosogatónál tekergeti a fejét

látom,
bólintok
és folytatom a munkát

Fordítot ta Sziget i László

Žilinský, Dominik (Pozsony, 1993) a Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézetének kutatója, 
a pozsonyi Kapitál társadalomkritikai havilap szerkesztőségi munkatársa.

Szigeti László (Dunaszerdahely, 1949) nyugalmazott könyvkiadó.


