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jam, rándul lefektetés közben, nagy sokára sír fel, fél év után, s honnan a férfidüh, 
amivel falat öklöz benn, hogy ő, ha úgy találkozhat vele, hinne, de ez igaz?, majd ami
kor ez lesz, mondtam aznap, akkor várlak, Uram, ez lett, íme. Ezt megállapíthatja 
ismét, mégis várhatnak csak, miközben szép lassan, néha fel-felívelőn ugyan, de szinte 
biztonságot nyújtó, elfogadtató kímélettel s időről időre csak kicsivel csúszva lejjebb, 
megállás nélkül hanyatlik minden.

Akkor most leül, és vár, homokpiszkos, gipszfoltos teste méltó a terephez, amelyen 
lekuporodik, átöleli a combját, megborzong, fel kéne öltöznie, ju t eszébe, de úgy érzi, 
nagyon elfáradt hirtelen, és már nem akar semmit, talán csak megemelni később a 
megkeményedett lapot, aláhajolni, hogyan mutat alulról, tenyérrel söpörni majd vé
gig a homokmorzsás testrészeken, amelyek az ő furcsán lelapult, eltorzult nyomatai, 
aztán mégis az történne talán, hogy becsomagolná, megkötözné a felállított táblát, le
cipelné a lépcsőn, ha lehajtaná az üléseket, hátulról beférne, és odaszállítaná neki, 
hadd legyen végül övé a núbiai-pompeji nő, felvonszolná a másodikra, az ajtó előtt 
leszaggatná róla a nejlont és papírt, ezt fogja tenni, benyit a lakásba a homokot hul- 
lajtó, szélein töredező táblával, meg sem áll az ágyig, ahol nyilván most is fekszik a 
férfi, és ráborítja, hogy ölelhesse, arcára, testére homokbőrű arcát és testét, hogy vég
leg letakarja, elfojtsa, leszorítsa őt az ölelését őrző, nehéz fedőlappal.
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Túl a férfikor delén

Valami szánalmas állapotban, 
ahogyan körülpillantva, 
reggel Samsa úr.

A remény

Ó, erről sokat regélhetnék.
Utoljára tán a kamaszkorban 
hittem el minden szavát.
S azóta mégis mindig tőrbe csalt, 
átvert és nevetségessé tett.
Én, hülye, azt hittem, kiismertem 
-  még idejekorán gyanakvóvá válva -  
csapdáit, átlátszó cseleit.
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Ez is egy lehetőség

Az öregedő férfi petyhüdt izmai. 
Testének szaga, nyirkos kipárolgása. 
Mindaz, ami vonzóvá tehet 
egy korosodó gavallért, 
kéznyújtásnyira, elérhető közelségben. 
Még házasságszédelgő, Landru is lehet.
A kandallóban bárki elégethető, 
amíg a szomszédok jóindulatát 
sikerül megőrizni. Igen, arra kell 
igazán odafigyelni. A többi bohókás játék: 
szervezés, technológia és precíz munka. 
És ahhoz csakugyan ért. A vérében van.

Fáradt fővel

Már nem tudok ismeretlen közlésekkel, 
váratlan vallomásokkal előrukkolni. 
Jórészt a korábbi balgaságaimat ismétlem. 
Most éppen így, sután és eszetlenül.
Ma este -  hétfő van, a távozások napja, 
a keserű búcsúzásoké -  korán lefekszem. 
Ha a kétségbeesést kialudhatnám végre, 
akár kivételesnek és szerencsésnek is 
nevezhetném ezt az éjszakát.
Ám valójában erre semmi esélyem.

Egy csábításra

Öreg vagyok már, 
és te túl szép, túl fiatal.
Én már csak gondolatban vagyok az, 
és az álom lomha, súlyos vizeiben, 
akire a tested sóvárogva vágyik.
Öreg vagyok, tehetetlen és béna.
Már annak is örülök, ha reggel fölébredek.


