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Már jó ideje

lődörögtem ott, hazád fővárosának népszerű
parkjában azzal a céllal, hogy nőt szerezzek, aki kielégíti vágyamat,
és akiben vágyat ébresztek, amelyet azután én is kielégíthetek, és
mert alantas fáradozásomat nem koronázta siker, már éppen azon
voltam, hogy távozom, mikor a kijáratnál megpillantottalak, a járdán ácsorogtál, egy fal mellett, őszi nadrágkosztümben voltál, kezedben kézitáska, és vártál valakit, aki nem jött, de ezt akkor még
nem tudtam, és a vadász elszántságával, akit egész nap üldözött a
balszerencse, anyanyelveden habozás nélkül leszólítottalak, mint
egy olyan nőt, nem ugyanolyan szavakkal, de ugyanolyan szándékkal, mint az olyant szokás, ám válaszod, melyet a pontos időt
tudakoló, átlátszó kérdésemre adtál, olyan gyanútlan és ártatlan
volt, hogy szándékom, mint megvert kutya, nyomban elkódorgott,
és csak azért nem osontam utána, mert elszégyelltem magam, és
éreztem, hogy súlyos hibát követtem el és jóvá kell tennem, ezért
megkérdeztem, nem volna-e kedved sétálni, de volna, mondtad, és
fenntartás nélkül hozzám csatlakoztál, mintha régről ismertél volna, és séta közben aztán mindenféléről beszélgettünk, amire már
nem emlékszem, és mindenféle utcákon, tereken mentünk, melyeknek nevét már csak a térkép őrzi, és tiszta voltál és kiszolgáltatott, és egyre jobban tetszettél nekem, és én nem akartam többé
nőt szerezni, se téged, se mást, hanem csak veled lenni, hozzád hasonlóvá válni, aki el tudtad velem feledtetni, hogy nő vagy, én pedig férfi, és csak azután akartam ismét, és csak azután szereztelek
meg téged is, hogy elvesztetted e képességedet.
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Éjszakába nyúló

hosszú utazás után érkeztünk a célállomásra, szerencsénk volt, a kihalt peronon ácsorgott valaki, aki éppen szállóvendéget keresett, és mi ügyet sem vetve az utat szegélyező, sötétben felsejlő, vágyott pálmafákra, poggyászunk súlyától
és a fáradtságtól rogyadozva szótlan siettünk utána, és valósággal belezuhantunk a vetett ágyba, nyomban elnyomott bennünket az álom, nem hagyva időt semmiféle eszmecserére, nem tudtuk, mennyi ideig aludtunk, egy napig, egy hónapig vagy egy évig,
csak azt vettük észre, mikor felébredtünk, hogy az előbb felébredt
vágynak engedelmeskedve megint szeretkezünk, meg azt, hogy véget ért az éjszaka, az ablak zsalugátereinek résein világosság szűrődött a szobába, és a világosságban láthatóvá váltak a bútorok, a
bútorokon a szétdobált ruhadarabok, és láthatóvá váltunk mi magunk is, akik a ruhadarabokat szétdobáltuk, és miután elteltünk
egymással, felkeltünk, a tavaszi hűvösség ellenére meztelenül az
ablakhoz mentünk, szélesre tártuk, és akadálytalanul betódult,
mint két lencsén, áthatolt rajtunk a napfény, és lángba borította
és elhamvasztotta annak végességét, amit egymással műveltünk
az ágyban, kinéztünk az ablakon, és megláttuk a ragyogó eget, az
áttetsző tengert, a kikötőben a fehér hajókat, a levegőben a vijjogó sirályokat, a parton a szikrázó házakat, a kertekben a virágzó
narancsfákat, az utcákon a vidám embereket, éreztük a tisztaság
édességét, és felfogtuk, hogy valóban megérkeztünk, és ezzel ígéretet tettünk egymásnak, melyet azután könnyelműen és kölcsönösen megszegtünk.
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