
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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csillagot hullat jobb idôt hoz el
Fômre szívemre forró légitest tûz
de lelkem erôs forrás képzelete
minden horizonton túli célt
lát maga elôtt s az benne megvalósul
Nem kell hozzá taktika praktika
csak harmincnyolc fok paracelsius

Illatszembolt

Kámea káprázat illatszemboltod
becsukod eladod elhagyod végleg
e várost e földet szülôhelyed
a szemközti redônyt benne szemrések
elôtt reklámrajzfilmarcod pereg
Pár pillanat alatt jó félszáz évet
ingázol két ország haza és házasság
között míg végleg felnô a gyerek
Empátia biofodrászat nyelvtan-
folyam fölött híd erkélyed
múltad bezárod illatod itthagyod
Balzsamos múmiád ôrzi Blake-ed

Ket-tô

Egy tôn piros virág s gyümölcsbe fordulása
ifjúság s kemény férfikorba érés
boldog vágylengedezés s szilárd valóság
tavaszkószálás s forró nyárimunka
az ígéret s így-úgy-teljesedése
a várakozás és a már-nincs-mire
a kívánkozás s az enni már tilos
Pólusaik közt feszülve újra s újra
ritkán boldogan többet csalódva
ismerôs-újan s soha nem tanulva
teltek ürültek az évtizedek
telítôdtek én pedig ôvelük
A bûvös szám elôtt visszanézek:
egy tôn a kettôs-múlt és a jelen
az így-volt és az ahogy-lesz-úgy-legyen22


