
2021/2 2021/2 98 PANNON TÜKÖR PANNON TÜKÖR

M
ű

fo
rd

ítá
s

14. Ma a Ctrl billentyű megszűnését képzeltem el, hogy visszamenőleg megszűnne az összes Ctrl-lal elkö-
vetett billentyűparancs, és hogy ez akkor mekkora nagy gond lenne.

15. Vicces, nem? (▀̿̿Ĺ̯̿▀̿ ̿)

16. Befejeztem Békés Pál Félőlény című mesekönyvét, amiben a Félőlény Élőlénnyé karakter-változik.

17. 27 éve születtem, reggel 10 óra tájban, amikor – gondolom – rengetegen töltötték tízóraizással az ide-
jüket.

18. Jajj, amikor a szívről meg a lélekről van szó, amikor csak úgy feljön, mint téma, a semmiből, mert mindig 
feljön, valahogy mindig bedobják, jó lesz ez, csellengő, szorongó huszonévesek, nem tudnak miről beszélni, 
és akkor valaki bedobja, hogy szív meg lélek, és én ilyenkor mindig a telefonomhoz nyúlok. (・へ・)

19. Péntek van, és pár perccel ezelőtt lecseréltem a múltat a jövőre.

20. Gyanút fogtam, hogy egyenes arányosság van az ember kora és a kapucnispulcsi-készlete között, de a 
barátaim mondták, hogy ez nem ilyen egyszerű.

21. Próbálom elképzelni Hazai Attila első munkanapját, hogy mint reklámszövegíró besétált egy ügynök-
ségre, és ott megkapta az első briefjét.

22. Aki ironizál, az valószínűleg élni akar. (Farkas Péter)

23. Ma többször is elmosolyodtam, mikor kimondtam magamban, hogy „Kösd össze a kellemest a hasznos-
sal”, mert ilyenkor mindig elképzeltem, hogy valaki fog egy ácsceruzát, és összeköti a kellemest a hasznossal.

24. Szerintem hetek óta álmodom nőkkel, de az is lehet, hogy igazából lányokkal, csak soha nem sikerül 
eléggé megismerjem őket, hogy kiderüljön az igazság, de talán majd ma.

25. „És bár az innovatív modern művészetről mindenki azt mondta, hogy ez a szabadság kiteljesedése, 
Groys szerint a legsúlyosabb rabságról van szó - rabság volt az, hogy mindig újat kell csinálni.” 
(Sebők Zoltán)

26. Kellemetlen és unalmas és hótciki kádernek lenni, nap mint nap felböfögni a kellemes falkamelegben 
a jól megrágott, kötelező „gondolatokat”, és élvezni a hierarchia hűvös biztonságát.

27. Az ajkam sörhabtól zsibbad, és élvezem.

28. Aki nem ismerné Kabai Ferencet, annak elmondom, hogy 56 éves, hajléktalan, hegesztő, de van enge-
délye daruzni is 50 tonnáig, és most munkát keres, és leszólított vasárnap hajnalban, hogy merre kell 
mennie a villamoshoz, amivel majd a szállóra, és beírtam a Google Maps-be,  és láttam az útvonalat, amin 
majd eljut egy matracra, vagyis ezt mondta, hogy a matracért megy, és aztán adtam neki 1000 forintot, és 
szégyelltem magamat, és elkezdett sírni, és én is majdnem, és ott voltunk ketten a Boráros téren, tényleg 
senki, csak mit ketten, és fújt a csípős szél, és néztem, és nézett, egy szót sem szóltunk, mit mondhatott 
volna, mit mondhattam volna, csak annyit suttogtam halkan, nagyon halkan: ez a büdös, rohadt, kurva élet.

Martin Svedman 

Amikor iszom 
(részletek)

újév másnapján
a barátaink hazamennek
egy napot még maradunk
mi ketten
a boltok nyitva vannak
sofie megy és szétnéz
koradélelőtt van
elmegyek az italboltba
sofie mondta már hogy szakít velem
ha újra inni kezdek

…

dörömbölök
minden ajtón
a hotel folyosóján
sofie kijön
a pongyolában
mondja rendben van
téves riasztás

…

bevisz
a fürdőszobába
elalszom ott bent
ő segít be
az ágyba
másnap reggel
sofie vezet
mondja fent
volt egész éjjel
kitesz az
expresszbusznál

…

a költöztető kocsi elment az økerni
miniraktárba
szomorú
bekapcsolni
sofie és henrik wifi-jét
a szoba mélye letarolva
a net az egyetlen
ami még megvan
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…

korlátozom az ivást
arra hogy bárba megyek
az italok kisebbek
a blackoutok rövidebbek

…

az orvos 
ct-t akar csinálni
a veséről
a májról a hasnyálmirigyről
az ápolónő
azt mondja meg fogok halni
ha így folytatom

…

a bódulat nem tartós
semmi sem az
a fogason
a kórházi ágynál
lóg a kabátom
egy szakadás van rajta
a szakadás jobban
elszomorít
mint hogy meg fogok halni
ha így folytatom

Szeles Judit fordítása

Martin Svedman (1977), norvég költő és esszéista, Reykjavikban született. 2019-ben jelent meg 
első kötete, az Amikor iszom, melynek első kiadása kevesebb, mint két hét alatt elfogyott. 

Pál Dániel Levente

Annyira nem hiába
volt, hogy szerelmi bánatomban a szír határig szöktem át,
csempészekkel hosszan alkudoztam, s egy rossz vicc miatt 
térdepelve néztem gépfegyverek rovátkolt puskatusát

máskor, ha a szív segédigéi végleg elvesztették a lexikát,
egy részeg hajón ért a hajnal, hol sötét nézésű unokák
sírták vállamon núbiai nagyapjuk elsüllyedt birodalmát

volt egy lányom, karácsony este a budai Szent János Kórház
nőgyógyászatán marta keresztnevét az örök feledésbe
az a csepp könny, mi átszivárgott a fájdalom kősivatagán

s még nyíltak a völgyben a kerti virágok, még termett 
a füge az ablak előtt, nem láttam én a téli világot,
hát repjegyet vettem, legyen egy holnap a tegnap előtt

a cirkusz udvarán ért a jó hír, képzeld, megfogantam, 
fiú, mely a legtöbb alany s állítmány közt fogvacogásra
lehetne gyógyír, e mondat végén én világgá szaladtam

már nem emlékszem, lángot ki lehelt a deres ágra,
hány sziklacsípőt öleltem, egy percet se bánva, 
és hányszor feküdtem fel eső után szivárványra

csak szárnyaim hallom, és a sűrű, édes trópusok
étvágyával falnám, egymillió láthatatlan tejfogammal
három gyermeked helyett gyermekként húsod

de nem haraplak, míg nyelvemmel rossz nyelvek imája
vegyül, csak leírom, minden lehető nekedvers helyett, 
hogy éltem, s ahogy tágul a jelen, annyira nem hiába
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