
LESI ZOLTÁN

Csák Ibolya

Már abba akartam hagyni a sportolást,
feleség lettem, és el kellett látnom a férjemet,
törékeny lány voltam, hogy erôsödjek és 
bírjam a szülést, 
vágtam a fát és lapátoltam 
a havat. 

Tavasszal mégis meghívtak a válogatóversenyre, 
titokban mentem el, nehogy a férjem 
eltiltson. Végül egy focimeccs 
szünetében tartottuk az edzéseket,
a többiek, szegénykéim, úgy ugrottak, 
mint egy béka, behúzott lábbal
verték le a rudat.
Szinte remegtem, amikor én, a kis zsidó 
lány mehettem Berlinbe. A férjem
beleegyezett, sôt 
nagyon lelkes volt, ott állhatsz majd a 
Führer elôtt, mondta.

Augusztus 9-én zuhanyzóban készülôdtünk 
a versenyre, amikor egy férfi bekiáltotta:
– Guten Morgen! Otthon 
azt mondták, hogy vigyázzunk,
mert a fritzek másképp bánnak a nôkkel,
szóval halálra rémültem. Aztán kiderült,
hogy Dora az. Nem tudtam németül,
így csak a pillantásában éreztem valami furcsát.
Berlinben nyertem, szerencsém volt, talán ideges
lehetett, állítólag beleszeretett Gretelbe, 
aki helyett ô ugrott, pedig Gretel volt a legjobb, 
ezt mindenki tudta. Dora a bécsi Európa-bajnokságon
világcsúccsal nyert. 

Néhány nap múlva hívnak
a bizottságtól, hogy mégis nekem adják
az aranyat, csak legyek diszkrét: Dora férfi.
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A tökéletes német nô

Egy négyórás filmmel dokumentáltam
az olimpiát, az árja népek gyôzelmét
a söpredék felett.

Adolf nem titkolta a bokámig áradó
tiszteletét, aranyba vette, hogy én lennék
a tökéletes német nô. Bevallom, nem érdekelt
se ô, se a sport, csak az izmos testek. Szinte
orgazmusom lesz, amikor látom ezeket
a lábakat, karokat, inakat, feszes mellkasokat,
rengô melleket vagy seggeket.

Emlékszem Dora Ratjenre, sajnáltam, hogy
nem lett bajnok. Szeretem a szikár, lányos fiúkat, 
már csak azért is, mert jobb, ha én
vagyok az erôsebb. Olvastam róla,
amikor az újságok felfújták az ügyét.
Ha a bírák nem vették észre, hogy férfi,
akkor megérdemli a nôi aranyat.

Meglátogattam, akkor már Heinznek hívták,
és beállt birodalmi munkaszolgálatosnak.
Ajánlottam neki szerepet az egyik filmemben,
szívesen készítettem volna róla fotósorozatot
is, de elutasított. Félt közel kerülni hozzám,
félt az apjától és félt mindenkitôl.
Akkor ez feldühített, késôbb
értettem meg, a melloperáció után, 
amikor az utcán férfinak hittek.

TÁBOR ÁDÁM

Paracelsius

Harmincnyolc fok paracelsius
A fenti szféra duplán hat le rám
Az égi fôtest fôzi földi testem
az égilelktôl éberálmodik
lelkem és mindenre visszahat
verstestet képez világot igazgat
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