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A fürdőszobában megtelt a kád. Bement, elzárta a csapot, ellenőrizte a vizet. Forró volt. A 
szobájába ballagott, borotváért.

– S ha fognám őket és elrepíteném egy lakatlan szigetre, hogy öljék meg ott egymást? –Elhes-
segette a gondolatot. Ott már nem tudná irányítani a dolgok menetét. És nem a legaljasabbak, 
hanem a leggyengébbek múlnának ki először. – Valami egyszerűbb kell. Igazából nem is az a 
cél, hogy meghaljanak. Csak szenvedjenek úgy, ahogy én. Valami olyan dolgot akarok, amit 
egy életre megjegyeznek, és sohasem tudnak majd megszabadulni tőle.

Mikor kijött, az asztalon lévő borosüvegért nyúlt. Kicsi kora óta ivott, most sem tartott soká 
három korttyal eltüntetni a félüvegnyi bikavért.

Luca csak velem őszinte egyébként. És amikor házasok leszünk, és éhesen térek haza a mun-
kából, ő egész bivalyt fog a sütőbe tenni, de nekem csak a patáit, meg a szarvát hagyja majd 
meg. Mert ő ilyen. Nem hazudik. A bornál sem. Mintha nem vizslatnák férfiszemek minden 
mozdulatát, úgy iszik. És pipázik is, de azt most nem vette elő.

Újra a fürdőszobában felkötötte a haját, és a vécén ülve lassan borotválni kezdte a sörtéket.
– A szőr! – nézett rám. – Összegyűjthetnénk azokat a nőket, akiket ezek a fiúk szépnek és 

tökéletesnek látnak. Aztán bezárni őket egy szobába, nem engedni ki őket még a mosdóba se. 
A hajuk szép lassan bezsírosodna. Izzadtság és ürülékszag terjengene körülöttük. Gyönyörű 
lenne! Etethetnénk velük babot vagy káposztát. Meg jó maszatos ételeket, amitől ragadnak 
majd. Az egyik falon lehetne egy olyan tükör, mint a börtönökben. Hogy a tükör túloldaláról 
be lehessen látni. Ezt függöny takarná el. S ha a férfiak összegyűltek, eléjük tárnánk a látványt!

– De nem is éreznék a bűzt.
– Igaz – gondolkodott tovább.
Aztán a hónalját hozta rendbe. Majd a kád kávájára ülve felkészült a gyantázására.
Dörzsöl. Szétválaszt, rásimít, nagy levegő. Tép! Simít, levegő. Tép! Simít, tép! Simít, tép. 

Dörzsöl, szétválaszt, simít, tép. Másik láb.
Végre kész volt. Az ápoló olajos kendővel végigsimította a lábait, amitől csillogni kezdtek. 

Már nem ragadt a bőre és nem is fájt annyira. Kellemesen bizsergett.
A gyantától ragacsos, szőrös csíkokat összehajtotta, kidobta a kukába. A víz még mindig túl 

forró volt, úgyhogy nekiállt kiválasztani a ruháját. A tükör előtt állva a testét bámulta. Most 
kétségkívül szép volt. Vonzóan telt, mégis karcsú alak, formás fenék, izmos combok. Csak a 
haja volt még zsíros.

– Reflektor vetül majd a lányokra, így elvakítja őket a fény, és nem látják a felemelkedő vá-
laszfalat, amit oda rakunk – jött rá a megoldásra hirtelen, cinkosan kacsintva felém. –  A bűz 
kiárad, betölti a teret, s a férfiak közt elsötétíti a levegőt. Mind megtudják majd, milyen undo-
rítóak a nők. Megtudják azt a legsötétebb titkot, amit eddig senki sem ismert közülük. És félni 
fognak. Mert a nők állati énjét csak a nők ismerik. Ezzel a szörnnyel egyetlen férfi sem képes 
megbirkózni! – fejezte be szónokian, és én csodáltam őt ezekért a szavakért.

Az élmény katarzisán merengve Luca végül is belépett a kádba. A forróság sok kis apró tűje 
megint megszúrt. Kénytelen volt hideg vízzel elviselhető hőmérsékletűre hűteni, nem várhatott 
tovább. A gőz közben kellemes, kókusz és mangó illattal árasztotta el a helységet. Luca a víz 
alá merült.

Nyolcvan másodpercig bírta, ez lett az új, egyéni rekordja. Megint nem fulladt meg. Felült, 
aztán a kád támlájának dőlve állig bújt vissza a víz alá. A haja – nyaktól lefelé – rókavörös 
selyemként lengte körül a melléig, miközben a víz meleg takarójának puha habja szemérmesen 
fedte el csupasz testét a nem létező, kíváncsi szemek elől. Hátradöntött fejjel feküdt, s lehunyta 
a szemét. Egy képzeletbeli barátján töprengett, aki belé szeret, és feleségül kéri.

Még három órája volt a randevúig. Ráért.

Tarjáni Imre

Minden rejtve marad
A kitalált mennyország 
földi másolata nem érdekel,
belefáradtam a rettegésbe,
elég teher nekem a halál.

Mitől lenne más a túlvilági 
lelkem, mint az itteni?
Akkor törölni kellene minden
kínját a földi világnak.
Pedig a kínok is a lelkem részei,
szinte ezekből állok.

Mi ment meg a haláltól, az írás,
vagy az imádság szava?
Az írás éppen úgy tévedés lehet,
mint egy látott esemény,
mert a háttér rejtve marad.

Így szorongok angyalokkal
és ördögökkel ölelkezve
a biztos „átzuhanásig”,
amit senki sem ismer!

A víz tükörsima
Nem tudom mi vonzott,
talán a hajók, vagy a halak,
vagy a mélység?

Most itt állok a parton.

Nem látok semmit, 
sem  hajót,sem halászt, 
sem halat. A víz tükörsima.
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Csoszogó öreg 
(Liu Cung-Jüan emlékére)

Mennyi hevület, fiatalság; elmúlt.
Lázas utazás, tengerpart; emlék.
Mulatós esték, barátok; egy sincs.
Csoszogó öreg. Magány. Macskakövek.

„Isa pur...”

Túl az életen és túl már a halálon
mikor csak lélek leszek
és bolyongok némán, a végtelen spirálon
érzetem mi lesz?

Sem fájdalom sem csalódás nem érint
mert csak a hiányt viszem; a testnélküli semmit!
Az lesz az „örökélet”
az a  látványos csillagközi túra?

Inkább maradjak végleg beléd temetve
porodra porként szórva. A porba!

Az elmúlás közelében
Nem minden gondolatból lesz
Irodalom!
Bár számtalan „iromány” létezik
ami másoknak eszébe sem jutna.

A teremtés folytonosan zajlik
a vers is ilyen.
Ki más lehetne hát a költő mentora
mint az Isten?

Ő az egyetlen ablak!

A jövőt fürkészni pedig szükségtelen
azoké lesz akik akkor élnek.
Értelmetlenség ezekről beszélni
mint a stílusokról.

Akkor mi várható?

Hisz mindenre képesek vagyunk
az elmúlás közelében
de a büszke öregséget tiszteli a halál.

Nagy Lea 

Iránytű
Elvágyom. Egy innen alig látszó csillag bolygójára. 
Hogy onnan nézve, ide vágyhassak el.  Ide, a messziségbe. 
Mint a megfáradt öregasszony a platónia tetején. Ahogy 
sok ezer éve is már, ők is elvágynak a perem közepére. A 
jegenyék csúcsán meghasadnak majd, mint a falnak támasztott
homlokzatok. Mert még zúg a vér. Mert még tart a hús.

A szarvasok félkörben fekszenek el mellettük. 
Az öregasszony, és a kislány mellett. 
Szarvaikkal irányt mutatnak a bolygók felé. 
Onnan tudni, hogy mikor érdemes felnézni. 
Szemeikkel irányt mutatnak a föld felé. 
Innen tudni, hogy mikor érdemes nem lenézni.

Az öregasszony, s kislány örök kényelemben élnek. 
Ők és a szarvasok. A szarvasok akik irányt mutatnak nekik. 

A harang dobban, a föld megmozdul. Innen tudni, hogy 
már késő. A szarvasok szaladnak, az öregasszony süllyed. 
A kislány álldogál továbbra is. Nézi maga körül a világot,
a süllyedő öregasszonyt, és a rohanó szarvasokat. A kislány 
még friss és üde. Nem tud szaladni, és nem tud süllyedni sem. 
Csak nézi a bolygót, számolja a perceket, nézi az irányt. 

Elvágyódik. Egy innen alig látszó csillag bolygójára. 
Hogy onnan nézve, ide vágyhasson el. Ide, a messziségbe.
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